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SUMAR EXECUTIV  

Studenții și elevii din Republica Moldova sunt cei mai importanți beneficiari ai sistemului de 

învățământ românesc după cetățenii români. Începând cu 1990 până în prezent, numărul 

studenților moldoveni în universitățile din România a crescut de la an la an, pentru ca în 2009, 

după schimbarea puterii în Republica Moldova, să se dubleze (vezi Fig. 1). Nu există un criteriu 

clar stabilit sau studii de impact pe baza cărora să se facă această alocare a burselor pentru etnicii 

români din Republica Moldova. Criteriul alocării este strict istoric și politic. Acest raport al CRPE 

este prima privire comprehensivă asupra subiectului – analizăm eficienţa acestor burse, 

funcţionarea sistemului, atragem atenţia asupra gravelor probleme de gestionare a burselor şi a 

ratei îngrijorătoare de abandon şi venim cu soluţii pentru îndreptarea situaţiei. Ultima parte a 

raportului abordează efectele politicii de burse. Din declarațiile absolvenților care au răspuns 

chestionarului nostru se pare că cea mai mare parte a lor rămân în România sau merg spre alte 

țări ale UE. Acesta nu este un argument nici împotriva, nici în favoarea politicii de acordare a 

burselor. Fenomenul de brain drain este unul complex, care se cere în continuare cercetat. Acest 

raport nu face decât să deschidă discuția și să vină cu primele evaluări privind traseul în viață al 

bursierilor statului român originari și Republica Moldova.  

Ideea acestui studiu a fost propusă în timpul mesei rotunde organizate de CRPE în martie 2011 cu 

ocazia lansării proiectului pentru monitorizarea parteneriatului moldo – român, în cadrul căruia 

apare și acest raport.  

Am fost deci interesați să vedem ce se întâmplă cu studenții din Republica Moldova care vin în 

România. Spre surprinderea noastră, nu existau la Ministerul Educaţiei (MECTS) date în acest 

sens. Și nici măcar o situație centralizată privind rata de absolvire sau alte date despre modul de 

gestionare a burselor. A trebuit deci să recompunem tabloul general prin câteva metode 

indirecte. Am adresat tuturor universităților de stat din România cereri de informații publice 

solicitând detalii despre bursele pentru tinerii din Republica Moldova.  

Cum acești tineri sunt ”clienții” sistemului, ne-a interesat și punctul lor de vedere, drept urmare, 

vom prezenta povestea burselor așa cum este ea văzută de studenți și absolvenți și cum a reieșit 

din: 

1. 23 interviuri de profunzime cu studenți, absolvenți și lideri ai asociațiilor studenților 

moldoveni din București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Suceava și Oradea.1 

2. Chestionar online completat de 194 de studenți și absolvenți, cetățeni moldoveni, bursieri 

ai statului roman, realizat de CRPE în colaborare cu universitatea Essex din Marea 

Britanie.  

Una dintre principalele concluzii care se desprind din analiza noastră este că intenția bună de 

asistență și sprijin destinată tinerilor din Republica Moldova, concretizată în creșterea numărului 

                                                        
1 Care au ales să păstreze anonimatul 
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de burse acordate de statul român, este practic subminată de proasta implementare și 

gestionarea deficientă. 

Din cele 2580 burse scoase la concurs de statul român în 2011-2012, au rămas neocupate 36%. 

Practic, suplimentarea burselor s-a făcut doar la nivel declarativ, la nivel practic neînregistrându-

se nicio creștere a numărului studenților moldoveni care studiază în România. Ba din contră, în 

anul 2011-2012 au fost admiși mai puțini studenți decât în anii precedenți. 

Rămân deschise dezbaterii și problemele de ordin administrativ, precum locurile disponibile 

pentru cazare, posibilitatea de a lucra și bursele de studii, care din păcate nu sunt elemente de 

motivare și sprijinire a studentului pe parcursul studiilor în România, ci motive de nemulțumire și 

demotivare, care în multe cazuri duc la abandonul studiilor. Doar 56% din studenții care acceptă 

bursa își finalizează studiile cu o diplomă de studii universitare sau post-universitare. O rată de 

abandon de 44% ar trebui să fie un semnal de alarmă. 

În capitolul final CRPE recomandă câteva măsuri de urgență și altele pe termen lung care ar 

trebui luate de statul român pentru eficientizarea politicii de acordare a burselor pentru studenții 

moldoveni: 

Dintre recomandările pe termen scurt amintim: 

• Organizarea unei singure sesiuni de admitere;  

• Publicarea listei bursierilor admiși la universitățile din România la termene fixe; 

• Eliminarea obligativității deținerii unui cont de 500 Euro pentru studenții moldoveni 

admiși la buget, fără bursă; 

• Repartizarea anuală a burselor de către MECTS pe baza notelor obținute de student la 

examene; 

Dintre recomandările pe termen lung amintim: 

• Introducerea admiterii online; 

• Introducerea sistemului de vouchere pentru finanțarea studenților; 

• Analiza posibilităților legale de a lărgi drepturile studenților moldoveni de a lucra în 

România (part-time și full-time) doar pe baza permisului de ședere; 

• Realizarea unei baze de date centralizate la nivelul MECTS pentru urmărirea parcursului 

academic și profesional al studenților și absolvenților moldoveni; 
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I. CIFRE RELEVANTE 

1. Burse acordate vs. Locuri ocupate  - Ce se întâmplă cu bursele neacordate? 

Numărul burselor care rămân neacordate crește de la an la an. În mod surprinzător, în anul 

universitar 2011-2012 au fost acordate doar aproximativ 60% din numărul total de burse scoase 

la concurs (vezi Fig. 1). Deși cererea pentru aceste burse e mare (și mereu rămân doritori pe 

afară)2, totuși doar jumătate dintre ele sunt ocupate. Este o situație paradoxală, în care pur și 

simplu cererea nu se întâlnește cu oferta. 

Fig. 1 

        Sursa: Prelucrare CRPE după metodologiile de admitere și documentele MECTS  

 

 

2. Abandonuri din primul an de studiu  

Câți dintre cei admiși acceptă bursa și vin să-și urmeze studiile în România ? 

 

Ceea ce reiese din analiza comparativă a cifrelor obținute de la MECTS și universitățile 

respondente (vezi Anexa 1), este că în anii universitari 2009-2010 și 2010-2011, 23% din studenții 

moldoveni admiși la studii în România au refuzat de la bun început bursa oferită de statul 

român și nu se mai prezintă la studii 3 (vezi Fig. 2). 

 

 

 

Fig. 2 

 

 

 

                 

Sursa: Prelucrare CRPE după informațiile primare de la MECTS și universitățile respondente 

 

 

                                                        
2 Aserțiune susținută de mărturii ale studenților 
3 Nu am putut face o analiza a ultimilor ani, deoarece până în anul 2009  la MECTS nu s-a făcut centralizarea datelor 
cu privire la numărul exact al studenților moldoveni admiși ca bursieri (defalcat pe universități). În ceea ce privește 
anii universitari 2009-2010 și 2010-2011, am făcut o comparație între numărul studenților admiși la fiecare 
universitate respondentă (conform listelor MECTS) și numărul studenților înmatriculați (conform informațiilor 
oferite de universitățile respondente) 

An universitar 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Număr locuri scoase la concurs (LSC) 1215 1277 2300 2670 2480 

Număr admiși (NA) 1143 1153 2189 2192 1594 

Locuri rămase neocupate (LSC minus NA) 72 124 111 478 986 

Procentul locurilor rămase neocupate după 

concursul de admitere 

6% 10% 4% 18% 36% 

An universitar 2009-2010 2010-2011 Total 

Număr admiși (NA) 800 906 1706 

Număr înmatriculați (NI) 627 679 1306 

Abandonuri (NA – NI) 173 227 400 

Abandonuri în procente 22% 25% 23% 
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3. Rata scăzută a numărului absolvenților  

Câți dintre studenții înmatriculați au obținut o diplomă de absolvire în sistem Bologna? 

 

Din numărul studenților admiși la studii în universitățile amintite și care urmau să-și finalizeze 

studiile în 2009 și 2010 au obținut o diplomă doar 56% din studenții înmatriculați, restul de 44% 

fie (1) renunță la studii / bursă, (2) sunt exmatriculați, (3) sunt absolvenți fără diplomă sau (3) 

sunt solicitanți ai prelungirii perioadei de studiu (4) solicită un transfer la alte universități din 

România (vezi Fig. 3).  

 

Fig.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

II. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR  

- De ce nu sunt ocupate toate locurile scoase la concurs? 

- De ce renunță studenții la burse? 

- De ce nu își finalizează studiile?  

 

Fig. 3 

 

 

1. Procesul de admiterea la studii universitare și postuniversitare în România 

Admiterea pentru studenții moldoveni cu studii liceale în Republica Moldova este mai complexă 

și mult mai greoaie decât pentru studenții moldoveni cu studii liceale în România. 

 

Pentru candidații cu studii liceale / licență în România admiterea este foarte simplă. Studenții 

aplică direct la universitățile din România, iar procesul de admitere se desfășoară în aceeași 

sesiune de examene cu cea pentru cetățenii români. Singura diferență este că studenții 

concurează pe locurile speciale alocate de MECTS pentru moldovenii cu studii liceale în România. 

Studenții sunt admiși la facultăți pe baza „criteriilor elaborate de fiecare instituție de învățământ 

superior”.4  

 

                                                        
4 Metodologia de admitere 
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„Pentru facultate am depus dosarul la Cluj Napoca, cu toți cei care vroiau să intre la facultate, 

doar că noi concuram cu cei din Republica Moldova care vroiau să obțină o bursă la universitate. 

Eu am depus dosarul în perioada de admitere, odată cu românii, m-au evaluat și apoi nota mea a 

intrat în concurs cu notele obținute de alți studenți moldoveni care au dat examen la alte 

facultăți. Deoarece statul a spus că, spre exemplu, oferă 15 locuri cu bursă pentru moldoveni cu 

studii de liceu în România, cei care au obținut notele cele mai mari au ocupat locurile”.  

Absolvent, promoția 2008 

 

În ceea ce privește problemele cu care se confruntă candidații cu studii liceale în Republica 

Moldova, reprezentând aproximativ 80% din totalul beneficiarilor burselor acordate de statul 

român, acestea sunt următoarele: 

 

1.1. Problemele de dinainte de admitere 

1.1.1. Deficiențele cadrului de colaborare între cele două ministere ale Educaţiei 

Dacă pentru candidații cu studii în România admiterea este o formalitate, pentru candidații cu 

studii de liceu în  Republica Moldova admiterea se organizează anual de MECTS pe baza 

metodologiei proprii de admitere. 

La baza acestei metodologii stă un protocol sau acord de colaborare între Guvernul României și 

cel al Republicii Moldova. 

În perioada 2002-2009, acordarea burselor se făcea pe baza unui acord general între guvernele 

celor două state, dar nu se specificau nicăieri concret termenii acestei colaborări.5 Practic 

stabilirea numărului burselor era decizia Guvernului român. Din anul 2009, colaborarea în 

domeniul educației se face pe baza unui protocol semnat între cele două guverne. Ministerul 

Educației din Republica Moldova nu este consultat în momentul stabilirii numărului de burse sau 

a metodologiei.6 Comunicarea între cele două ministere pare a fi încă deficitară, deși la nivel 

personal experții celor două ministere au început în ultimii ani să discute mai des. Cu sau fără 

acest protocol de colaborare bilateral în domeniul educației, a devenit deja o tradiție ca Guvernul 

României să publice anual o Hotărâre de Guvern în lunile aprilie – mai prin care se aprobă 

„numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială de  MECTS pentru cetățenii de origine etnică 

română din Republica Moldova [pentru toate ciclurile de învățământ]”.7 

Problema esențială o constituie faptul că bursele de studiu se alocă de statul român în două 

etape, în prima etapă alocându-se doar aproximativ 45% din cele 5000 de burse alocate anual de 

                                                        
5 Interviu cu oficial al Ministerului Educației din Republica Moldova, 17 Noiembrie 2011 
6 Idem 
7 Metodologia de admitere 2011-2012, p. 2 
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statul român.8 Nu am reușit să înțelegem logica acestei politici, de ce anume nu se anunță de la 

începutul anului, clar și predictibil, toate bursele disponibile. Oricum, problema nu este faptul că 

se suplimentează aceste locuri, ci cum se face această suplimentare.  

„Pentru prima dată după ’90, concurența cea mai mare a fost în 2009. Atunci au fost depuse cele 

mai multe dosare și cred că a fost prima dată când au fost suplimentate locurile. Atunci s-a 

suplimentat cu 1000 de locuri. Știu că am avut întâlniri și cu Andronescu, și la Președinție, peste 

tot. Le solicitam să mărească numărul de locuri având în vedere că atâția aveau de gând să vină 

la studii în România. Și s-a suplimentat cu 1000 de locuri.  Acum au mărit până la 5000. Dar dacă 

nu e implementat cum trebuie, tot degeaba.” 

Absolvent, Promoția 2010 

 

1.1.2. Publicarea târzie și în termeni vagi a metodologiei de admitere - Unde găsesc informații 

despre burse și despre procedura de admitere? 

Marea problemă pe care au identificat-o majoritatea intervievaților noștri a fost că în fiecare an 

metodologia de admitere (1) este publicată foarte târziu (doar cu câteva zile înainte de începerea 

admiterii) și (2) este un document foarte lung9 și lipsit de claritate – pare să fie scrisă mai degrabă 

pentru birocrația ministerului român și nu pentru studenții moldoveni. 

„În Franța sau în orice țară normală și civilizată din Uniunea Europeană, metodologia la 

universitate se afișează cu 7 , 8 luni înainte, din toamnă. În România, au publicat metodologia 

admiterii pentru anul acesta [2011]  pe 20 și ceva iulie, doar cu 5-6 zile înainte. Care e problema? 

Oamenii trebuie să știe, să se informeze, să-și strângă actele.  Ca atare, problema nu e de acordat 

burse. Ele se acordă. Dar problema e cum implementezi metodologia asta, când o publici. Asta e 

cea mai mare problemă. Pentru că eu, spre exemplu, dacă eram de la Bălți și aflam pe 28 iulie că 

admiterea se face de pe 1 august, nu eram pregătit. Nu știam ce acte îmi trebuiesc. Nu puteam sa 

mi le fac în 3 zile. Tot personalul e in concediu pe la licee… Mulți renunță să mai aplice și din 

această cauză” 

Absolvent, Promoția 2010 

 

În condițiile în care metodologia apare prea târziu, candidații, pentru a-și pregăti din timp 

documentele, apelează la surse alternative de informare, precum forumurile de discuții sau 

colegii mai mari care studiază deja în România (vezi Fig. 5 și 6). Așa cum reiese și din graficul 2, 

doar 10% din respondenți folosesc azi doar sursele MECTS pentru a se informa cu privire la 

procedura de admitere, restul apelând la prieteni sau colegi mai mari.  

Una dintre aceste campanii neinstituționalizate ale „colegilor mai mari” este proiectul „Adoptă un 

boboc”. Proiectul a demarat în urmă cu aproximativ cinci ani la Cluj, iar în prezent este 
                                                        

8 Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Guvernul României a suplimentat numărul de burse pentru tinerii 

din Republica Moldova, 30 August 2011, accesat la 24 octombrie 2011  
9 Spre exemplu, anul acesta metodologia de admitere a avut 30 de pagini, fără anexe. 
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implementat de șapte asociații studențești din tot atâtea centre universitare din țară. Acestea au 

ca principal obiectiv informarea potențialilor candidați și sprijinirea lor atât anterior cât și ulterior 

admiterii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Procedura pare mai simplă pentru că există acea inițiativă a studenților din România, <<Adoptă 

un boboc>>. Fiecare adoptă un boboc și îl ajută cu procedura. La prima vedere pare o procedură 

complicată. Cel puțin așa mi se părea mie. Deoarece eu sunt din regiunea de nord a Basarabiei și 

nu prea există acolo organizații care ar informa despre admitere. Cele mai multe sunt în centru şi 

sud. Bălți e o zonă izolată, zonă dominată mai demult de ruși. Nu este la modă să îți faci studiile în 

România.” 

Student, anul III 

 

Dar cum metodologia se schimbă de la an la an, iar studenții își pregătesc actele doar după 

informațiile pe care le au din anii trecuți – nepublicarea metodologiei creează o confuzie între 

ceea ce spune MECTS și experiența studenților deja admiși în anii trecuți de studiu.  

„Am căutat pe internet informații pentru mapa de acte și am prieteni în oraș cu un an mai mari ca 

mine care sunt studenți la Cluj; prin intermediul lor am pregătit totul - copii după diplomă de bac, 

certificat medical... Multe documente pe care nici nu le-am folosit. Am ajuns acolo și mi-au spus 

că nu este nevoie de ele. În metodologie se spune clar care sunt documentele necesare, dar nu știi 

ce să crezi. Ideea e că acolo era scris ceva, iar cei care erau deja în România ne spuneau altceva. Și 

nu eram siguri, pentru că variază actele de care ai nevoie, ba se schimbă. Bine, noi am avut 

dosarul pregătit. Am avut o grămadă de acte , chiar și rezultatele testelor pentru HIV, care nu mi-

au folosit. Cineva mi-a spus că fără acel act dosarul e incomplet. Așa că l-am făcut, dar nu mi-a 

trebuit. Am avut și cazierul .” 

Absolvent, 2010 
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1.2. Procesul de admitere 

Fig. 7 

 

1.2.1. Admiterea la misiunile diplomatice din Republica Moldova -  Dezorganizare sau prea mult 

entuziasm? 

O altă problemă de care se lovește orice candidat este momentul în care trebuie să meargă la 

misiunile diplomatice române din Republica Moldova (Chișinău, Bălți și Cahul) pentru a-și depune 

dosarul de admitere o reprezintă cozile și lipsa de informare. Deși reprezentanții Ambasadei cu 

care am vorbit susțin că procesul de admitere funcționează normal, în raport cu personalul 

disponibil (Comisia de admitere este formată din 13 membri), toți studenții intervievați se plâng 

de procesul de înscriere care funcționează după modelul primul venit, primul servit. Studenții se 

plâng „există zile în care ghișeele nu înregistrează nici un dosar și zile în care totul merge pe 

bandă rulantă.” (respondent chestionar). Pe de altă parte, oficialii MAE combat această 

declarație, afirmând: 

„În fiecare seară, comisia și-a prelungit programul pentru a primi dosarele tuturor celor prezenți. 

E drept că în prima și a doua zi cred ca a rămas câte un mic grup de candidați cărora li s-a spus să 

revină a doua zi, dar cred că aceștia se prezentaseră spre sfârșitul programului. Întotdeauna în 

prima zi a fost aglomerație, din motive de psihologie a candidaților. […] În a treia zi însă, fluxul a 

fost normal, ba chiar rarefiat. În ultima zi de înscrieri, ultimul candidat s-a prezentat cu 2-3 ore 

înainte de închiderea programului.” 

Reprezentant Ambasada României la Chișinău 

 

„Am stat toată noaptea acolo și a doua zi am aplicat. Oricum sunt foarte mulți doritori și o 

săptămână nu a fost suficient. Eu niciodată nu am stat la asemenea cozi. Am ajuns la ambasadă 

Problemele admiterii 

Unde trebuie să aplic? Misiunile diplomatice ale RO în RM 

La câte universități pot să aplic? Limitarea numărului de universități la 3 

La câte specializări pot să aplic? 
Limitarea numărului de specializări la 3, în 

același domeniu de studiu 

Când aflu rezultatele? Termene nestabilite 

Cine mă anunță dacă am fost admis? Nespecificat 

Care sunt criteriile de admitere? Nespecificat 

Cine mă evaluează? 

Nedelimitarea clară a responsabilităților 

între MAE + MECTS + Departamentul 

Românilor de Pretutindeni 

Când voi fi înmatriculat? 
Pe baza Ordinului de înmatriculare MECTS 

(nu există un termen) 
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la ora 10 seara, am stat toată noaptea în picioare și a doua zi la ora 12-13 am intrat. Au fost 

foarte mulți, extrem de mulți la coadă. Ar trebui făcută programare. S-au deschis ambasade 

(consulate – n.n) la Bălți și Cahul, dar oricum sunt foarte mulți.”  

Student, anul II 

„Am fost prima oară la Minister [Educației] în Chișinău. Erau mulți care aplicau pentru studii, 

mulți nu înțelegeau unde se depune dosarul, ce acte sunt necesare. Era neorganizat,un fel de 

haos. Cred că o procedură de admitere electronică ar favoriza foarte mult procesul. Am stat la 

Ambasadă două zile, ca să înțeleg la final că am stat degeaba. Și a trebuit să revin . A fost un 

exces de cerere! Studenții se înghesuiau acolo. Când am mers a doua oară eram al 

cincisutepatruzecilea, cam așa. Și în prima zi nu am reușit, și am rămas pentru a doua zi.” 

Student, anul II 

 

Și de această dată, asociațiile studenților moldoveni din România au încercat să se mobilizeze 

pentru a-și ajuta colegii mai mici în perioada de admitere, și au făcut „birouri” speciale la care 

studenții puteau să se adreseze pentru a solicita informații. Unii dintre voluntari se plâng că în loc 

să fie sprijiniți și să fie pregătiți corespunzător pentru a ajuta la eficientizarea procesului de 

admitere, au fost și sunt în continuare priviți cu scepticism de organizatorii admiterii. ”În prima zi 

a admiterii, au fost foarte sceptici și neîncrezători. Abia în a doua, a treia zi au început deja să 

observe că avem intenții bune. Asta la admiterea din 2011. În 2010 nici nu ne-au lăsat în incinta 

Consulatului” (Student, anul III). Totuși, reprezentantul Ambasadei de la Chișinău a apreciat în 

timpul interviului contribuția adusă de voluntari: 

 „Voluntarii de la organizațiile studenților basarabeni din diferite centre universitare din România 

au ajutat și au consiliat pe cei aflați la coadă, ceea ce a fost de real folos atât pentru candidați cât 

și pentru fluența rândului. Candidații intrau pe poartă, erau preluați de câte un voluntar și duși la 

mesele dintr-o curte interioară. Acolo completau formularele și își așezau documentele în dosar. 

Apoi voluntarul îl conducea la membrul comisiei care înregistra dosarul. Totodată, această 

procedură a redus și rata dosarelor incomplete.”  

Reprezentant al Ambasadei României în Republica Moldova 

 

Rămâne totuși o întrebare la care nu avem un răspuns. De ce dacă au fost atât de bine consiliați, 

rata studenților neeligibili este atât de ridicată (ne referim la anul universitar 2011-2012 când din 

2150 candidați au fost admiși doar 633). 

Lipsa unei comunicări eficiente cu candidații, informațiile contradictorii, cozile și lipsa de 

informație unitară pe această temă au efecte ulterioare perverse: 

• O mare parte din posibilii candidați nu mai au timp să aplice, fie pentru că au dosarele 

incomplete, fie pentru că nu au putut să treacă de experiența cozilor.   
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• Deoarece nu sunt bine informați și consiliați, multe dosare nu intră în procesul de 

evaluare și, ca atare, deși există candidați, aceștia nu sunt eligibili.  

 

1.2.2. Dilema prizonierului basarabean - La câte universități și specializări pot să aplic? 

Condițiile jocului sunt următoarele: doi posibili candidați au posibilitatea de a aplica pentru aceste 

burse; ei acționează independent, fără posibilitatea de a comunica unul cu celălalt. Dilema rezidă 

în faptul că fiecare dintre cei doi posibili candidați are de ales între o decizie care reprezintă un 

risc moderat, dar și un câștig moderat (o facultate mai slabă)  și una care prezintă un risc 

important  și un câștig important (o facultate de prestigiu).10 

Conform cererii de înscriere la concurs, fiecare candidat poate opta pentru trei universități, 

așezate în ordinea preferinței, pentru specializări din același domeniu de studiu. Spre exemplu un 

candidat poate alege ca primă opțiune Universitatea din București, a doua Universitatea din 

Ploiești și a treia Universitatea din Craiova. Ceea ce este important e ca specializările pentru care 

optează să nu fie din domenii diferite. Dacă la Universitatea din București ai ales specializarea 

Marketing, atunci și la celelalte facultăți va trebui să alegi o specializare din domeniul „Științe 

economice”. Problema e că în metodologiile de admitere fie nu se specifică cu claritate ce 

specializări sunt disponibile pentru fiecare domeniu de studiu și universitate, fie numele 

specializărilor nu este scris corect. 

Și de aici rezultă două mari probleme care afectează în mod automat alegerile, motivațiile și 

parcursul școlar al studenților admiși. 

„Am aplicat pentru Relații Internaționale și Studii Europene în cadrul facultății de Științe Politice și 

la București mi s-a spus că specializarea a fost desființată de un an. Am fost nevoită să mă retrag 

și să aplic la Facultatea de Istorie, pentru a studia ceea ce îmi doream.” 

Student, III 

 

Automat, posibilitățile de alegere ale candidaților se restrâng din start în momentul în care 

ministerul limitează accesul candidaților la anumite universități sau specializări. Anual se scot la 

concurs un număr limitat de locuri pe universități și domenii. Pe lângă faptul că nu pot opta decât 

pentru trei universități și specializări din același domeniu, studenții cu note foarte bune care 

aplică doar la universități la fel de bune riscă să nu obțină bursa. Acest lucru se poate întâmpla 

spre exemplu cu un candidat cu media de admitere 9,70 care aplică pe domeniul „Științe 

economice” la (1) ASE; (2) Universitatea Alexandru Ioan Cuza și (3) Universitatea Babeș Bolyai din 

Cluj Napoca. În schimb cei cu note mai mici, dar care gândesc strategic și aplică la universități și 

specializări unde concurența este mai mică, vor obține acea bursă. Și dacă locurile scoase la 

concurs la aceste universități și pe acest domeniu specific sunt foarte puține sau concurența este 

                                                        
10 Adaptare după teoria dilemei prizonierului 
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foarte mare pe specializări, candidatul cu o notă foarte bună riscă să nu fie admis la nici una 

dintre universitățile / specializările pentru care a optat.  

Și astfel, candidații sunt prinși în dilema prizonierului. 

� Candidații foarte buni aruncă zarurile și aplică acolo unde doresc, deși sunt conștienți 

de faptul că riscă să nu obțină bursa la nici una din cele trei universități dorite; 

� Candidații care nu au notele cele mai bune sau nu sunt dispuși să riște pentru potul cel 

mare se îndreaptă spre universitățile și domeniile cu o concurență mai mică, deși ei și-

ar fi dorit poate să studieze în altă parte. Din cauza riscului pierderii, aceștia preferă să 

gândească strategic și să aplice la universități unde sunt siguri că vor obține bursa. 

 

Așadar candidații, unii prinși în capcana dorinței de a obține cu orice preț o bursă de studii în 

România, iar alții nefiind dispuși să facă compromisuri și să renunțe la universitățile și 

specializările pe care doresc să le urmeze, așteaptă rezultatele. Să vedem ce urmează mai 

departe. 

 

1.2.3 Sesiunea a II-a de admitere din septembrie – Suplimentarea burselor pentru studenții 

neadmiși? 

Prin creșterea anuală a numărului de burse și introducerea obligativității de a aplica la doar trei 

universități pe același domeniu de studiu, MECTS s-a văzut pus în postura de victimă a propriei 

greșeli, multe din locurile scoase la concurs rămânând neocupate din prima rundă de repartizare 

electronică pentru că nu le dorește nimeni. Practic, dacă studentul nostru cu media de admitere 

9,70 nu intră la nici una din cele trei opțiuni alese (în cazul nostru ASE București, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea “Babeș Bolyai” din Cluj Napoca), acesta pierde 

orice șansă de a obține o bursă și este declarat respins. Pentru a putea cumva remedia problema 

și a oferi tuturor candidaților șansa de a veni la studii în România, la sfârșitul lunii august MECTS a 

- Am un coleg de la mine din localitate care învață în Cluj Napoca. El m-a sfătuit și m-a convins să aplic. 

Am fost la Ambasadă, după care am aplicat o anchetă (este o formulă de calculare a mediei: în funcție 

de specializarea la care vrei să aplici trebuie să calculezi media la anumite discipline, obții o medie 

generală și alegi orașele în care vrei să depui – trei orașe). 

- Și care au fost opțiunile tale? 

- Suceava, Sibiu și Cluj. 

- Și de ce ai ales orașele acestea? 

- Așa m-a sfătuit colegul meu. 

- De ce nu ai ales Cluj, dacă aveai un prieten acolo? 

- După spusele lui, în orașele mari e o concurență foarte mare. Pentru a  reuși să intru trebuia să aleg 

orașele mai mici, unde șansele sunt mai mari. 

Student, anul II 
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deschis - începând cu 2009 - o nouă rundă de admitere pentru suplimentarea locurilor. Însă acest 

aspect nu este cuprins în metodologia de admitere MECTS, care nu spune nimic despre 

posibilitatea redistribuirii locurilor rămase neocupate prin suplimentarea burselor. Și vorbim aici 

de un număr foarte mare de burse: 2850 burse în 2010 - 2011, reprezentând 57% din totalul celor 

scoase la concurs. 

„Trebuie specificat foarte bine câte locuri sunt. S-a întâmplat și anul trecut, și acum doi ani, să se 

acorde un număr de burse, după care li se făcea milă de noi, de toți moldovenii, și ne treceau pe 

toți la fără taxă.” 

Absolvent, promoția 2010 

 

Pur și simplu, MECTS publică o anexă la Metodologie privind suplimentarea locurilor, care de 

multe ori apare mult prea târziu pentru a putea  fi receptată de toți posibilii doritori.  

„Anul trecut, de exemplu, ministerul a anunțat suplimentarea locurilor cu 46 sau 48 de ore 

înainte, era joi seara. La 8 seara s-a anunțat că până sâmbătă seara, deci în 48 de ore, cei care nu 

au intrat în turul 1, au posibilitatea de a-și schimba opțiunile și să trimită o nouă cerere prin fax 

sau un e-mail. Dacă trimiteai cererea și prin fax și prin e-mail sau trimiteai de două ori pe mail, nu 

se mai lua în considerare.” 

Absolvent, promoția 2010 

 

În aceste condiții, candidații respinși dar încă interesați să obțină o bursă de studii în România pot 

să aplice cu alte trei noi opțiuni pentru locurile rămase neocupate. Din păcate, mulți dintre cei 

declarați respinși în prima rundă de admitere (care în general sunt studenți cu medii foarte bune 

care doreau să studieze la o universitate și o specializare anume), nici măcar nu mai aplică pentru 

a doua rundă, ci se îndreaptă automat către universitățile din Republica Moldova sau aleg să 

studieze fără bursă în România, aplicând pe locurile cu taxă.  

Dar cei care aleg să aplice pentru a doua rundă de admitere se lovesc și ei de noi probleme, fie 

tehnice, fie structurale. Pentru a-și trimite noile opțiuni la universitate, candidații trebuie să 

trimită un email la minister cu noile lor opțiuni. Și, în cele mai multe cazuri, se pare că mail-urile 

nu ajung la minister. 

„O prietenă de-a mea a trebuit să își modifice opțiunea și cumva să își trimită opțiunile prin email. 

Și a fost o problemă tehnică. Noi avem mulți emailurile de pe site-urile rusești și am aflat că asta a 

cauzat o problemă tehnică, pentru că Ministerul a spus că nu au primit răspunsurile. Din cauza 

asta în a doua rundă nu cred că s-au ocupat nici jumătate din locurile acordate. Mulți ziceau că 

din cauza problemelor tehnice, deoarece nu au coincis adresele de email.” 

Student, anul II 
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A doua problemă este una de natură structurală și se referă la faptul că MECTS începe procedura 

pentru a doua admitere la sfârșitul lui august - începutul lui septembrie. Și dacă în această 

perioadă România este abia la faza admiterii, universitățile din Chișinău încep anul universitar la 1 

septembrie. Practic, candidatul nostru neavând nicio certitudine că la sfârșitul lui septembrie se 

va afla pe lista bursierilor MECTS, începe studiile și în Chișinău. Și o dată începute, prea puțini 

renunță la ele pentru o bursă în România primită doar cu câteva zile înainte de 1 octombrie. 

Doar unii dintre ei mai continuă maratonul… 

 „Ideea e că mulți studenți care vin în România aplică și în Republica Moldova la universitățile din 

Chișinău. Și cum rezultatele în România apar foarte târziu, mai ales cele din turul doi, candidații,  

pentru că nu știu că sunt admiși în România, merg la universitatea din Chișinău. Merg trei 

săptămâni acolo și după trei săptămâni află că au intrat și în România. Și nu toți au curajul să 

renunțe la ceva ce au în mână. Asta și poate pentru că mulți vroiau poate să facă „specializarea 

turism” la Brașov sau la Cluj și dacă nu intră acolo, renunță.” 

Absolvent, 2011 

 

„Eu în prima fază am aplicat la Cluj Napoca, București și Suceava. Și până la urmă nu am fost 

selectată în prima rundă, în august. Și atunci am auzit că se mai duc tratative pentru 

suplimentarea a încă o mie de locuri. Nu înțeleg de ce nu se specifică încă de la început în 

metodologii câte locuri se acordă. Se tot suplimentează, se redistribuie și noi nu știm la ce să ne 

așteptăm. Și am fost admisă în a două rundă (am aflat rezultatul în septembrie). Eu deja mă 

înscrisesem în Republica Moldova la studii pentru că altfel aș fi pierdut anul și nu doream asta. În 

România studiile încep în octombrie, iar în Republica Moldova încep în septembrie. Așa am făcut o 

lună de facultate în Republica Moldova și apoi, când am aflat rezultatele din România, mi-am 

retras dosarul. Așa cum ziceam, în a doua rundă a fost o condiție: mulți au fost admiși dar 

trebuiau să își modifice opțiunile pentru specializări, pentru facultăți. Și s-au dat atunci doar 

locurile care au rămas.” 

Student, Anul II 

 

1.2.4 Publicarea listelor admișilor. Am fost sau nu am fost admis? 

Dacă în metodologia de admitere este specificat clar care este termenul de depunere a dosarelor 

sau modificarea opțiunilor pentru ocuparea locurilor suplimentate, nu aceeași precizie există și în 

ceea ce privește termenul de publicare a rezultatelor. MECTS are mare grijă să specifice clar data 

limită pentru trimiterea dosarelor, dar dovedește lipsă de respect față de candidați prin 

nespecificarea datei publicării rezultatelor. 

De exemplu, rezultatele de anul acesta din turul II au fost publicate după 20 septembrie, și din 

câte ce am aflat, acest lucru s-a întâmplat doar pentru că a venit la București primul ministru al 

Republicii Moldova și a solicitat numărul studenților care  au fost admiși. 
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De-a lungul anilor, MECTS și-a făcut un obicei din a publica lista finală a studenților în prima 

jumătate a lunii august pentru cei care aplică în prima rundă și septembrie-octombrie pentru cei 

din a doua rundă. Data exactă nu este specificată nicăieri în metodologie. Practic a devenit o 

tradiție ca în această perioadă candidații moldoveni să crească traficul pe situl www.edu.ro și să 

caute pe întreg internetul și pe toate forumurile de discuție ale studenților moldoveni pentru a se 

asigura că nu au fost publicate listele și nu le-a scăpat cumva faptul că au fost admiși. Pentru că, 

dacă ei nu se informează și nu sunt atenți la liste, nimeni nu le va transmite că au fost admiși.  

Într-un final, listele se publică pe internet. Dar această problemă nu se încheie aici. La fiecare 

admitere, din 2006 și până în prezent, MECTS a complicat întreg procesul de admitere. Teoretic, 

după finalizarea depunerii dosarelor, toată treaba MECTS ar trebui să se rezume la centralizarea 

dosarelor, calcularea mediei de admitere și repartizarea electronică a studenților la universități. 

Dar nu e așa, pentru că nu știi niciodată dacă așa zisa listă finală este într-adevăr cea finală. În 

mod constant după publicarea așa-zisei liste finale, pe internet apăreau alte liste oficiale 

„optimizate” sau “updatate” de MECTS.  

De exemplu, există cazuri în care deși studentul alege cele trei specializări (1) medicină, (2) 

medicină dentară si (3) tot medicină dentară, comisia, când introduce datele în calculator, în loc 

să treacă opțiunile corecte în ordinea în care au fost alese de student, greșește scriind de două 

ori medicină în loc de medicină dentară. Au fost înregistrate și cazuri în care un student care a 

aplicat la drept în trei orașe s-a trezit admis la electrotehnică. 

„Problema e  încă din 2006-2007. Erau situații în care tinerii care depuneau actele pentru a veni  

la studii, atunci când se publicau rezultatele, nu erau nici pe lista celor admiși, nici pe lista celor 

respinși și nici pe lista celor neeligibili. Pe niciuna din cele trei liste nu apăreau. Sau așa cum s-a 

întâmplat și anul acesta, de exemplu, se întâmplă sa fie pe o listă (sunt admiși la Cluj) într-o 

următoare listă sunt admiși la Iași. Sau în alte cazuri pe prima listă sunt admiși la o anume 

universitate, iar în a doua nu mai sunt admiși deloc. Nu știu ce problemă au, de fiecare dată se 

întâmplă acest lucru. De cinci ani de zile ei spun că sistemul le dă eroare, sistemul din calculator, 

calculatorul face selecția automată și le dă eroare.” 

Absolvent, 2008 

  

1.2.5 Criterii de admitere laxe - De ce nu am fost admis? 

O mare întrebare pe care ne-am pus-o și noi dar mai ales candidații care au aplicat pentru o bursă 

și nu au fost admiși a fost „Care sunt criteriile de admitere?”. Din păcate metodologia oferă 

informații foarte puține cu privire la criteriile de admitere – anume că selecția se va face în baza 

opțiunilor studentului și a mediei obținute, dar nu oferă informații clare cu privire la criteriile de 

eligibilitate (media minimă etc.). În condițiile în care dosarele neeligibile nici măcar nu ar trebui 

să fie înscrise în concurs nu înțelegem de ce MECTS publică anual o listă cu studenți declarați 

neeligibili.  
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„Pe prima listă de admiși eu nu m-am regăsit. Cred că a fost o problemă cu opțiunile alese. Am 

avut posibilitatea să aleg trei. Și cei care nu au fost admiși în prima rundă au fost redistribuiți în 

funcție de locurile rămase libere. Nu știu care e metodologia. Nu au explicat cum fac selecția nici 

până în ziua de azi. În fine, pe a doua listă m-am aflat. Nu s-a explicat de ce a doua listă, dar ideea 

e că a apărut.”  

Student, anul II 

 

 

 

1.3. Post admiterea: obținerea vizei, confirmarea locului și înmatricularea, obținerea cazării 

pentru studenții admiși în sesiunea II 

 

1.3.1 Procedura de obținere a vizei și confirmarea locului 

Pentru studenții admiși în sesiunea din august obținerea vizei nu este o problemă. Practic, într-o 

lună şi jumătate de la mijlocul lui august până în 1 octombrie aceștia au tot timpul la dispoziție să 

aplice pentru viză, să-și prezinte actele în original la facultate pentru a fi înmatriculați și să-și 

asigure cazarea. 

Problema apare la cei care sunt admiși în runda a doua. Doar norocoșii cu pașaport românesc 

ajung fără emoții în 1 octombrie la universități pentru a-și confirma locul. Ceilalți au nevoie de 

viză de student de tip D. În contextul în care admiterea se face prin colaborarea cu MAE, MECTS 

ar trebui să știe că un viitor student are nevoie de câteva zile pentru a obține viza de studii în 

România. Metodologia nici măcar nu obligă universitățile să prelungească perioada de 

înmatriculare pentru studenții moldoveni care au fost admiși cu întârziere din cauza MECTS. Dar 

de atâția ani nu schimbat nimic: MECTS anunță târziu studenții, aceștia nu au timp să obțină viza, 

iar MECTS nu anunță universitățile că studenții nu pot intra în țară ca să confirme locul. Fiecare 

student trebuie să sune la universități și își rezolve situația cum poate. E un cerc vicios între 

MECTS – MAE – Universități, iar această problemă de comunicare nu a fost încă rezolvată la nivel 

inter-instituțional.  

„Pentru acordarea vizei de tip D (pentru studenți)  este necesar să aștepți cam 21 zile, poate chiar 

mai mult, ceea ce împiedică studenții basarabeni să ajungă la timp la studii. Eu personal am avut 

noroc că aveam deja o viza de tip C, însă colegii mei au pierdut cam o lună din primul an 

universitar. Apoi când trebuia să obțin viza de tip D fără de care nu puteam obține permisul de 

ședere, am așteptat foarte mult timp.” 

Respondent chestionar, absolvent 

„Niciodată viza nu a fost acordată într-un termen mai mare de 10 zile, în ciuda prevederilor legale 

– OUG194/2002 – care impun minim 30 de zile  

Oficial, Ambasada României în Republica Moldova 
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„Au fost cazuri de genul în care de la facultate se spunea „nu avem acte, nu vă primim”. Și atunci 

am intrat eu pe ceva site-uri, am dat jos lista cu studenții și le-am spus că actele o să vină mai 

greu de la București, dar trebuie să îi primiți, că ei sunt, nu sunt alte cazuri.” 

Absolvent, 2011 

„După ce au afișat  listele am avut două săptămâni la dispoziție practic. Pentru mine a fost mai 

ușor pentru că eu am trimis dosarul prin poștă la sora mea și a mers ea cu el la facultate. Dar cei 

de la facultate or zis că trebuie să vin în persoană. Și ne-au prelungit termenul de depunere a 

dosarelor cu încă 2-3 săptămâni. Este obligatoriu ca răspunsul de admitere să vină mai devreme. 

Pentru că e problemă cu viza. Eu am avut viză de turist și am vrut să vin mai repede. Dar nu s-a 

putut. Îmi trebuia viză de student. La viza de studii durează două săptămâni ca să se elibereze. Ei, 

și eu dacă am aflat răspunsul doar cu două săptămâni înainte de începerea facultății.” 

Student, anul III 

 

La fel ca și în cazul aplicării pentru burse, după publicarea listelor MECTS în septembrie, la 

misiunile diplomatice se fac cozi cu studenți care solicită o viză de student de tip D. Asta în 

condițiile în care MECTS a trimis listele oficiale cu admiși la Ambasadă. Și asta nu se întâmplă de 

obicei. Listele ajung cu o întârziere mare la Ambasade, iar fără ele nu se poate începe procesul de 

acordare a vizelor. 82% consideră că procesul de obținere a vizei este greoi (vezi Fig. 8). 

Principalele cauze identificate au fost:  

• Întârzierea obținerii vizei; 

• Lipsa informațiilor cu privire la 

actele necesare; 

• Birocrația; 

• Comportamentul personalului 

consular, neîncrederea, felul în 

care își organizează timpul și orarul 

pe care îl are consulatul.  

• Faptul că sunt prea puține ghișee 

deschise în contextul în care se știe că studenții vor veni într-un număr mare la vize; 

 

“Birouri sunt doar la Ambasadă și la Consulate. Pe lângă faptul că sunt foarte mulți 

oameni care vin pentru depunerea actelor de cetățenie sau pentru jurământ, mai apar și 

bieții copii care vor să studieze în România. E destul de complicat.” 

Student, anul II 

• Deținerea unui cont de 500 Euro care implică deschiderea unui cont bancar, depunerea 

sumei în cont și obținerea unui extras de cont (care e valabil trei zile). Această prevedere 

este cu atât mai aberantă cu cât se aplică discriminatoriu studenților admiși la studii. Doar 

studenții admiși la buget, fără bursă (vezi chenar) trebuie să facă dovada deținerii acestui 

cont. 
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„Una dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinești când aplici pentru viză e să ai un extras 

de cont în care să ai 500 de Euro. Pur și simplu unii au făcut un business din asta. Dau extrase 

de cont contra bani. Adică pur și simplu plătesc 200 de lei moldovenești și îți dă extrasul în 

două zile. E extras adevărat doar că tu habar nu ai ce cont e acolo.” 

Student, anul I 

 

1.3.2. Cazarea 

„O problemă mare o constituie faptul  că numărul burselor crește, dar cămine nu se construiesc. 

Anul acesta sunt 500011 de burse, iar la cămine maxim 2000 de locuri, atât pentru liceu cât și 

pentru universități.” 

Absolvent 2009 

 

Pentru că metodologiile nu reglementează în mod clar cine și în ce condiții poate obține cazare 

gratuită sau parțial gratuită, studenții nebursieri (care de obicei sunt admiși tot în a doua sesiune) 

nu știu exact dacă o dată ajunși în România vor avea loc în cămin sau dacă mai sunt bani de la 

bugetul de stat pentru a beneficia de subvenție pentru cazare. Spre deosebire de nebursieri, 

bursierii obțin automat un loc gratuit în cămin în limita subvențiilor de stat. 

                                                        
11  Numărul total de burse acordat de statul român pentru toate ciclurile de învățământ: preuniversitar, universitar și 
postuniversitar 

Bursier vs. Nebursier 

 

În fiecare an MECTS alocă un anumit număr de burse pentru studenții moldoveni, reprezentând acoperirea 

taxelor lor de școlarizare pe întreaga perioada de studii. Pe lângă plata taxelor de școlarizare, în limita bugetului 

de stat, celor mai buni dintre ei li se acordă și o bursă de sprijin al cărei cuantum se stabilește anual. 

Trebuie să reținem această distincție între cele două tipuri de burse, pentru că ea nu face discriminări doar în 

procesul de acordare a vizelor, ci influențează întreg parcursul școlar al unui student admis la studii în România: 

• Bursier / pe loc la buget, cu bursă (statul acoperă taxele de școlarizare + acordă o bursă sprijin); 

• Nebursier /  pe loc la buget, fără bursă (statul acoperă doar taxele de școlarizare); 

Ce înseamnă în limita subvenției de stat? 

 

Anual MECTS îi este oferită o anumită sumă de la bugetul de stat care este strict destinată acoperirii 

cheltuielilor de cazare pentru studenții de origine română din state vecine. În funcție de suma primită, 

care nu știm cum este calculată, MECTS decide suma pe care este dispusă să o aloce anual pentru 

acoperirea cheltuielilor de cazare pe cap de student. Pentru anul 2011, MECTS a acordat o subvenție 

de 140 RON pe cap de student.  

Nu este specificat nicăieri câte subvenții dă anual statul pentru bursieri, și câte mai rămân pentru 

nebursieri. În niciun an MECTS nu a făcut publică suma anuală acordată de la bugetul de stat pentru 

cămine, modul în care este calculată subvenția, câți bursieri / nebursieri beneficiază de ea și cine 

administrează acești bani. 
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În aceste condiții, nu am fost surprinși când am aflat că mulți admiși renunță la loc tocmai pentru 

că nu știu dacă li se va acorda un loc în cămin și subvenția de la stat. Și dacă nu, ce alternative au. 

Mai ales în condițiile în care cererea de cazare trebuie depusă personal la universitate anterior 

începerii anului universitar. 

În sesiunea a doua de admitere situația e chiar mai neclară. Deoarece listele se afișează abia la 

sfârșitul lui septembrie, iar obținerea vizei poate dura mai mult de 21 de zile, mulți studenți nu 

mai au nicio șansă să mai aplice pentru cazare la universități. 

„S-au primit rezultatele pentru turul doi pe 20 și ceva septembrie. Din momentul în care ei au 

primit rezultatele, pe 22-23-24 septembrie, 22, a doua zi trebuiau să depună actele la ambasadă, 

ceea ce dura aproximativ  21 de zile. Dar problema e când durează trei săptămâni și ajung la 

studii pe 15 octombrie, când nu se mai găsesc locuri în cămin.” 

Absolvent 2009 

„În al doilea tur oamenii deja se răzgândesc. Concret. În 2009 eu am intrat din primul tur. Alți trei 

colegi nu au intrat în primul tur dar au fost admiși în turul doi. După admiterea din turul doi, doar 

unul a fost cazat, pe când doi - ei trebuiau să își rezolve actele înainte să vină – nu au luat. Și au 

venit fără să aibă cazare. Dar mulți nu au venit.” 

Lider studenți, anul III 

„ Cred că pe undeva pe la vreo 70 de persoane, există și o listă, știau că trebuie să aibă cămin și 

au venit și nu li s-a acordat căminul. Și au umblat pe drumuri. Au dormit pe la prieteni, pe la 

internet caffeuri, prin locuri similare.  Și abia peste o săptămână au tot umblat ei și s-au găsit 

locuri prin cămine. Și pentru marea parte s-au găsit locuri dar nu știu dacă pentru toți.” 

Lider studenți, anul III  

„Ne-au spus că nu este sigur că vom avea locuri în cămin. Au zis că ne este asigurat locul la buget 

dar nu este sigur că ne vor putea asigura și locul în cămin. Și mulți au renunțat și din acest 

considerent. Eu am și foarte mulți colegi de clasă care au fost și ei admiși dar nu au mers pentru 

că nu au știut unde merg, nu au știut ce fac, unde pot să se cazeze. Într-adevăr, nici eu nu știam 

dacă am loc în cămin sau nu, și nici nu am prins în primul an.” 

Student, anul III 

- Au întârziat rezultatele în primul rând. În al doilea rând viza ne-a for eliberată mai târziu. Pe 22-23 septembrie 

eu trebuia să vin la universitate pentru că atunci erau termenele pentru  înaintarea cererilor pentru cămin. Însă 

mie mi-au  eliberat viza pe 27 septembrie. Eu am fost mai curajoasă și am venit așa, fără să știu nimic, fără să am 

pe nimeni aici. 

- Și ce ai făcut? 

- M-au ajutat cei de la „Adoptă un boboc”.  Ne-au așteptat la gară, ne-au ajutat cu bagajele, cu tot ce aveam 

nevoie. Eram veniți ca de pe lună, nu știam de unde venim și încotro să mergem. Ne-au ajutat extrem de mult. 

Ne-au cazat la ei până ne-am stabilit cu camerele. Ne-au găsit loc unde să stăm. Am dormit la ei câteva nopți. 

Chiar și așa a fost greu să ne găsească un loc de cazare. Și într-un final ne-au cazat la liceu.  

Student, anul II 
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1.3.3 Obținerea permisului de ședere 

„Cred că permisul de ședere e un fel de viză. Dar nu știu. Nu m-am interesat la nici un avocat. Nici 

nu am întrebat la Poliție care e diferența. Cred pur și simplu că e o viză mai prelungită. Doar că 

pentru a-ți face permis de ședere trebuie să intri în România, iar pentru a intra în România îți 

trebuie o viză oarecare. De obicei este o viză de scurtă durată. Pentru că dacă te hotărăști să 

rămâi să ai timp să-ți faci permisul de ședere. Și odată ce ai permisul de ședere, poți să stai în 

România. Nu mai revii la viză.” 

Absolvent, promoția 2010 

 

Permisul de ședere este documentul eliberat de Poliția locală, care atestă domiciliul studentului 

și atestă statutul lui de student. Permisul de ședere se eliberează după înmatricularea studentului 

la studii și înlocuiește viza de student (care are o perioadă de valabilitate de trei ani). Permisul de 

ședere se face pe întreaga perioadă a studiilor pentru bursieri, iar pentru nebursieri se 

reînnoiește anual. 

Până recent, nebursierii trebuiau să își plătească și permisul de ședere, 100 de Euro pe an. Cei 

care aveau bursă, nu. Procedura s-a schimbat în 2008 și de atunci niciun student, fie el bursier 

sau nu, nu mai trebuie să plătească. În schimb pentru nebursieri a rămas ca practică reînnoirea 

anuală a permisului. O practică neconstructivă și birocratică din punctul nostru de vedere. 

„Când am întrebat la Poliție de ce noi trebuie să ne reînnoim permisele anual și cei de la cu bursă 

nu, mi-au spus că acestea sunt reglementările UE și că noi nu facem parte din categoria 

bursierilor ai statului român. De fapt nici acum nu știu dacă noi, cei ca mine, suntem bursieri sau 

nu suntem. Suntem sau nu suntem bursieri? Cel de la Poliție mi-a spus că nu suntem. Că dacă nu 

primiți bursa aceea de la stat nu sunteți bursieri. Cei cu bursă își fac o dată permisul și îl au pentru 

trei ani. Noi cei care suntem la buget, fără brusă, îl facem în fiecare an. În plus,până anul trecut 

plăteam și 100 de Euro pentru el. Asta e politica și nu înțeleg de ce. Probabil ei cred că dacă ai 

bursa ești motivat să termini facultatea. Probabil asta e logica. Deși eu nu prea o înțeleg. Adică ei 

cred că dacă n-ai bursă e mai mare riscul de a renunța la cursuri.” 

Absolvent, promoția 2011  

 

- Au fost probleme la obținerea permisului de ședere. Pentru că nu ajungea MECTS-ul, numărul pe care 

îl obțineam noi de la Minister. Pentru permisul de ședere aveam nevoie și de acest număr. Și cum 

întârzia ordinul de înmatriculare la Facultate, eu la rândul meu nu puteam depune actele pentru 

permisul de ședere. Și de aceea aveam probleme.  Stăteam o perioadă fără nici un act legal în România. 

Și atunci era o cale legală să depunem dosarul la poliție cu o declarație că în nu știu în cât timp o să 

prezentăm și ceea ce lipsește din dosar. Dar nu aveam foarte mult timp. Era o prelungire de două-trei 

săptămâni. Trebuie să-l prezentăm înainte de a ajunge la o lună. Se întâmpla să ajungă prin noiembrie. 

- Nu era suficientă adeverința de la universitate? 

- Nu. Și atunci poliția ne spunea „Atunci vă rămâne un singur lucru de făcut. Să mergeți toți acasă și să 

veniți înapoi. Ca să vă faceți viza.” 

Absolvent, promoția 2010 
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2. Studentul moldovean în România. Ce îl motivează să studieze sau nu? 

2.1 Lipsa competitivității și meritocrația: Bursier vs. Nebursier 

„Ideea e că unii intră la cu bursă  și stau liniștiți trei ani. Oricum bursa nu mi-o ia, deci de ce aș fi 

motivat să învăț? Dacă aș fi motivat de ideea că dacă eu la anul nu o să învăț bine cineva o să-mi 

ia bursa și o să rămân fără bursă, probabil ar crește și calitatea.” 

Student, anul III 

Așa cum am menționat și mai sus, prima și cea mai importantă distincție pe care o face statul 

român la acordarea burselor este separarea studenților moldoveni în două categorii: studenții la 

buget, cu bursă (bursieri) și studenții la buget, fără bursă (nebursieri).  

Așadar, pe lângă facilitățile de cazare și asigurare a permisului de ședere pe întreaga durată a 

studiilor, statul le mai acordă bursierilor și o sumă de bani în euro pentru acoperirea cheltuielilor 

lunare - din 2008 și până în prezent aceasta fost în valoare de 65 euro lunar pentru studenții la 

licență și 75 euro lunar pentru studenții la master, tot pe întreaga durată a studiilor.  

Problemele apar pornind de la politica MECTS de a acorda necondiționat acest sprijin financiar pe 

întreaga durată a studiilor, doar pe baza rezultatelor de la bacalaureat și a mediei obținute în 

liceu. O mare parte a studenților și a absolvenților cu care am discutat consideră că notele de la 

admitere sunt irelevante pentru parcursul școlar ulterior al studenților. Mulți dintre cei care sunt 

admiși cu note foarte mari provin din zonele rurale sau din regiuni unde studiile liceale sunt slabe 

și competiția între elevi este mai mică. Ca atare media acestora pe anii de studii îi plasează în 

procesul de admitere înaintea tinerilor proveniți din licee de prestigiu, unde competiția este 

acerbă și notele sunt mai mici. 

“Mulți vin de prin Republica Moldova din alte regiuni cu note mari. Și sunt admiși aici cu 9,50 și 

după primul an nu sunt în stare să ia nici un 5. Există asemenea cazuri. Vin fie de la sate sau din 

orașe cu licee mai puțin competitive.” 

Lider al studenților, anul III 

 

O altă problemă semnalată de respondenții noștri este corectitudinea examenului de bacalaureat 

în Republica Moldova. 

„Evaluarea în România e corectă. Dar nu știu dacă pot să spun același lucru și despre 

transparența notelor la bacalaureat din Republica Moldova. Îi plasează pe unii în vârf. De 

exemplu un candidat cu nota 10 la bacalaureat îl poate depăși pe un student care a luat nota 8 

sau 9 dar e mai bun. Cel cu nota 10 intră, cel nu nota 8-9 cade.” 

Student, anul III 

În plus, studenții cei mai buni din Republica Moldova aplică la universități românești de prestigiu 

unde competiția este foarte mare. Și cum bursele alocate universităților respective nu sunt 
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suficiente pentru toți cei înscriși, mulți nu reușesc să le obțină și acceptă să studieze fără bursă, 

doar pentru a merge la universitatea și specializarea dorite.  

„Primele opțiuni au fost Cluj, Brașov și Suceava. Și am intrat doar în Suceava, deși am avut 9,25 la 

bacalaureat și 9,26 în anii de studii. Și am fost admisă și fără bursă. Deci stăteam la dubiu, să vin 

să nu vin. Și am vorbit cu familia și m-au încurajat că o să mă ajute financiar. 

Student, anul III 

„Nu mi s-a părut corect, și nu mi se pare corect nici acum, faptul că după ce ai intrat la cu bursă, 

odată ce ești la cu bursă nu riști să mai rămâi fără bursă. Și dacă ești cel mai slab tu continui să 

beneficiezi de bursă. Cum am pățit eu. Aveam media 9,46 când am terminat anul I de facultate și 

când am intrat în anul II speram să primesc acea  bursă. Mi se pare incorect. Pentru că eu aveam 

colegi care aveau 5-6 și nu îi interesau. Nu plăteau nici taxă și aveau și bursă.” 

Absolventă, promoția 2011 

Am încercat prin intermediul 

chestionarului aplicat să verificăm dacă 

într-adevăr bursierii au note mai mici decât 

nebursierii. Și, într-adevăr, așa cum reiese 

și din Fig. 9,  aproape 30% din 

respondenții nebursieri au note între 9-10 

în ultimul an universitar, în timp ce 

aproape 15% din bursieri au note 

mediocre. Și cu toate acestea, acești 

bursieri cu note mai mici au prioritate la 

cazare, au permis de ședere pe întreaga durată a studiilor și primesc și bani de la statul român. 

Ca atare, procesul de acordare a burselor nu numai că este inechitabil, dar nici nu reflectă cu 

adevărat pregătirea și meritele studenților. Dacă inițial statul român ia în calcul media din 

Republica Moldova pentru stabilirea bursierilor, normal ar fi ca ulterior, criteriile de acordare a 

bursei să fie legate strict de performanța academică a fiecărui student în parte. 

„Un student poate pierde bursa doar dacă nu a acumulat 30 de credite ca să termine anul și să 

treacă  în anul următorul. Nu există o concurență. Cum intră așa rămâne.. Din punctul acesta de 

vedere e nedrept pentru basarabenii care au intrat la fără bursă și care au note mai bune.” 

Lider studenți, absolvent 

 

„Cel mai frustrant este că deși obții calificative înalte nu ai cum primi nici măcar o bursă de merit, 

pentru că ai intrat la buget și fără bursă și acest lucru nu se schimbă; în cele din urmă nu ești 

motivat nicidecum (cazul meu).” 

Respondent chestionar 
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2.2 Aspecte socio-economice. Cât de importantă este deținerea cetățeniei române? 

Practic avem două categorii de studenți, bursierii și nebursierii. Bursierii cu un sprijin financiar de 

la stat în valoare de 65 respectiv 75 de Euro și cazare gratuită, și nebursierii care nu sunt sprijiniți 

financiar și nici nu li se asigură cazarea.  

Cum se descurcă un student moldovean în România? Îi ajunge bursa, și dacă nu are bursă, cine îl 

ajută? 

“ Bursa e o sursă sigură de venit care știi că vine lună de lună.. Dar și așa bursa nu e suficientă. La 

început când vin, pentru primele două luni cheltuielile sunt mai mari, pentru că fiecare trebuie să 

facă anumite investiții de lungă durată. O lună normală duce la cheltuieli de aproximativ 100-150 

Euro.” 

Lider studenți, anul III 

 

Așa cum reiese din chestionarul aplicat, mare parte a studenților care vin la studii în România 

sunt sprijiniți financiar de familie, indiferent dacă sunt bursieri sau nebursieri. Majoritatea 

bursierilor consideră că cei 65 euro sunt insuficienți pentru a se descurca financiar. I-am întrebat 

pe studenți dacă în aceste condiții se gândesc la posibilitatea de a-și căuta un loc de muncă. 

Majoritatea ne-au răspuns că au încercat deja să își găsească un loc de muncă stabil, dar pentru 

că nu dețin cetățenie română nu îi angajează nimeni. O asemenea poveste au avut mai mulți 

studenți și absolvenți la studii în România, cărora angajarea le-a fost condiționată de obținerea 

cetățeniei române. Ca atare asta au și făcut, și-au depus actele pentru cetățenie. 

„O dată am vrut să mă angajez ca agent de pază. Ei m-au primit. Știau că sunt moldovean. Am 

avut un test de două zile, trebuia să stau două zile zi și noapte ca să vadă cum mă comport. După 

două zile mi-au zis că sunt foarte bun și m-au trimis la sediul lor ca să-mi facă actele. Când au 

ajuns acolo au văzut că sunt cetățean străin și au zis că trebuie să merg să îmi fac actele. Și așa nu 

- Sunt  note foarte mari cu care se vine în România. Se pare că vin într-adevăr cei mai buni studenți. 

- Asta a fost și mirarea statului român care dă aceste burse. Inițial veneau într-adevăr studenții cei mai 

buni, care doreau să profeseze, să aibă un viitor mai bun. Inițial erau foarte deștepți, foarte inteligenți. 

Într-adevăr în multe grupe media cea mai mare o aveau studenții moldoveni. Veneau studenții cei mai 

buni din Republica Moldova.. Cei care doreau să învețe. Acum nu mai vin studenții cei mai buni. Acum 

mulți își ridică mediile la bacalaureat ca să poată să intre. Vin cu note mari dar care nu fac față 

concurenței pe parcursul anilor școlari. Și nu e bine așa. Poate unul cu nota 8 știe mult mai mult decât 

acela cu 9.50. Plus că la oraș în Republica Moldova e mult mai greu. Profesorii sunt mult mai exigenți cu 

elevii și notele sunt puțin mai mici, dar asta nu înseamnă că elevii sunt mai puțini pregătiți.  

Absolvent, 2011 
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am obținut serviciul. Am aplicat pentru cetățenie și în 2010 am primit-o, iar la sfârșitul aceluiași 

an mi-au venit buletinul și pașaportul.” 

Absolvent, 2010 

Alții speră măcar la un serviciu pe timp de vară. Dar din păcate nici acest lucru nu le este permis 

fără cetățenie. Dar motivația studenților nu este întotdeauna numai una de natură financiară, ci 

ține și de nevoia de a acumula experiență în domeniul lor profesional sau de altă natură. 

Mulți dintre respondenți ne-au spus că își doresc sau și-ar dori măcar să li se ofere șansa de a 

lucra pentru un timp în domeniile în care își fac studiile, dar din păcate nici acest lucru nu este 

posibil fără cetățenie română cu domiciliu în România.  Ca atare, singura alternativă care le mai 

rămâne este obținerea cetățeniei române.  

 

„Am probleme chiar și la băncile din România. Nemaivorbind de o posibilă viitoare angajare. Și 

asta din cauza actelor de identitate moldovenești.” 

Respondent chestionar 

 

De la aceiași studenți am aflat de asemenea că studenții bursieri nu au voie să lucreze full time în 

România. „Dacă făceam asta, dacă lucram program full pierdeam bursa. Dacă autoritățile care se 

ocupau cu străinii detectau acest lucru, pierdeam bursa. Noi, ca bursieri, nu avem voie să lucrăm. 

Și asta ni s-a spus de către autorități. Part-time face fiecare fără să se mai intereseze.”12 

Așadar, am aflat că 92% dintre studenții chestionați consideră că deținerea cetățeniei române 

este foarte importantă pentru ei, deoarece le aduce diferite avantaje (vezi Fig. 10). Marea lor 

majoritate au aplicat deja pentru cetățenie (vezi Fig. 11), 57% obținând-o 

                                                        
12 Absolvent, promoția 2010 

- Cum te descurci financiar? 

- În primul an cât am stat în chirie am cheltuit mai mult. Din anul II stau la cămin și nu mai am cheltuieli de regie, ci 

doar căminul. Am început să lucrez. Dar am început să lucrez de plăcere. Ca operator de vânzări telefonice la un call 

center. M-am angajat din plăcere, pentru că acolo vorbesc limba italiană. Dar financiar mă ajută părinții. Acolo fac 

part time. Îmi ameliorez italiana. Doresc să îmi depun dosarul pentru Erasmus în Perugia. 

- Și tu ai avut nevoie de cetățenie ca să te angajezi? 

Da. Păi de problema asta m-am și ciocnit. Am avut nevoie nu numai de cetățenie, ci și de buletin. Am mers la 

interviu ca să mă angajez, au zis că bine, ne place de tine și am ajuns la momentul când mi-au cerut un act de 

identitate. Și eu mi-am scos actul cu care să mă identific: pașaportul românesc cu domiciliu în Moldova. Și atunci mi-

au spus că am nevoie și de cartea de identitate. Și nu s-a putut. Adică a fost nevoie de buletin, deși eu eram 

cetățean român. Și mi-a zis de acolo că o să mă ciocnesc în permanență de această problemă. Că dacă nu ai CI de 

România nu te poți angaja. Și asta am făcut. 

Studentă,  anul III 
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- Cunoști mulți studenți care au aplicat pentru cetățenie română? 

- Cam toată lumea aplică.  

- Care sunt efectele obținerii cetățeniei? 

- Dacă iei cetățenie și ai ofertă de a pleca dincolo normal că renunți la facultate. Sau mai cunosc cazuri 

care pleacă în SUA să lucreze vara și nu se mai întorc. Sau mai pleacă cu Erasmus și nu mai vin înapoi. 

Sau mai multe. 

- Deci cetățenia e o poartă spre occident. 

- Exact. 

Absolvent, 2011 

- De ce aplică lumea pentru cetățenie? 

- Pentru că în primul nu poți să găsești un serviciu doar cu cetățenie moldovenească. Asta ar fi prima 

cauză. Apoi e mai ușor să aplici pentru o bursă în străinătate dacă ai cetățenia română. Multe burse nu 

sunt pentru cetățenii din afara UE. Alta ar fi posibilitatea de a călători. Oricum mulți își fac cetățenie 

dar nu au domiciliul în România. Toți au domiciliul în Republica Moldova. Și aici e complicat. Că tu ai 

cetățenie, poți să mergi în Europa să călătorești, dar de muncit aici nu prea poți pentru că ai domiciliul 

în străinătate. Ai cetățenie dar nu ești domiciliat pe teritoriul României. Și la angajare ești oarecum 

tratat ca cineva din străinătate. Și angajatorii fug de asemenea cazuri în general. Dar e complicat să îți 

stabilești domiciliul aici. Trebuie să ai rude sau prieteni foarte apropiați care să te ia în spațiu. Și asta e 

cam complicat. Chiar a ieșit o afacere din asta. Unii șmecheri cu 250 de Euro îți găsesc domiciliu. Ideea 

e că în Suceava nu se prea întâmplă dar în București, da. Sunt unele apartamente care au înscriși și 30 

de oameni.  

Student, anul III 
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3. Absolvenții cu diplomă de licență și/sau master. Ce se întâmplă cu ei după finalizarea 

studiilor? 

Nici la nivelul ministerului, nici la universități nu există situații centralizatoare care să prezinte 

parcursul profesional al bursierilor statului român. Cu toate acestea, asociațiile studenților 

moldoveni care studiază în România, prin reprezentanții lor, au întreprins mai multe demersuri 

pe lângă MECTS pentru a-i convinge să introducă un sistem prin care să monitorizeze ce se 

întâmplă cu absolvenții de studii postuniversitare și universitare din România, dar din păcate nu 

au avut nici un ecou. 

„Au existat, ani de-a rândul, demersuri întreprinse atât de către ONG-uri, cât și de  lideri de opinie 

în particular, în adresa  Ministerului Educației pentru ca acesta să dispună de o bază de date. 

Aceasta ar urma să cuprindă date precise și transparente privind numărul celor care au depus 

dosarele de admitere, a celor care au fost admiși (fie la liceu, fie la universități), a celor care 

abandonează, a celor care se transferă dintr-o universitate în alta etc. Și de fiecare dată răspunsul 

a fost același: <<Este un lucru necesar. Vom lucra la asta>>. Am impresia, însă, că subiectul dat nu 

e unul prioritar pentru MECTS și că nu vor fi întreprinse modificări esențiale în proceduri, iar 

ministerul va rămâne depășit de situație și nu va ști să ofere răspunsuri privind eficiența 

resurselor investite de guvern.”   

Absolvent, promoția 2009 

 

Așadar, am încercat să obținem cât mai 

multe informații relevante privind soarta 

absolvenților prin chestionarul aplicat și 

interviurile realizate. Deși 60% dintre 

studenții chestionați ne-au răspuns că 

momentan nu s-au hotărât ce vor face 

după finalizarea studiilor (vezi Fig. 12), 

absolvenții și liderii studenților afirmă că 

în cele din urmă majoritatea studenților 

de azi vor hotărî fie să rămână în 

România la finalizarea studiilor, fie să 

plece într-un alt stat european. Și asta 

deoarece, conform regulamentului Bologna, diploma de licență are valoare scăzută fără un 

master de doi ani.  

 

„Nu văd de ce s-ar întoarce în Republica Moldova. Ei au nevoie de master. De ce să-l facă în 

Chișinău când pot face un master mai bun în România sau în străinătate. Apoi, normal că 

majoritatea decid să rămână acolo unde fac masterul. Obțin o diplomă recunoscută în Europa, au 

deja cetățenie română, e mai ușor să își găsească un serviciu, s-au acomodat deja cu mediul.” 

Absolvent, promoția 2010 
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Conform metodologiei, din bursele care se acordă anual studenților moldoveni , doar 50 - 200 de 

locuri (diferă de la an la an) sunt acordate pentru studii postuniversitare. Aceasta a fost și 

principala problemă pe care au identificat-o respondenții noștri. Din punctul lor de vedere, 

studentul moldovean, odată ajuns în România la studii de licență, se află prins într-o capcană. 

Deși la finalizarea studiilor va avea o diplomă de licență, aceasta din păcate nu îl va ajuta prea 

mult pe plan profesional fără o diplomă de master. Ca atare, pentru a avea acces la programe de 

master competitive și de prestigiu la nivel european, dar și pentru a evita universitățile din 

Chișinău, care din punctul lor de vedere nu sunt competitive și nu le deschid atâtea oportunități, 

majoritatea studenților aplică pentru obținerea cetățeniei române. 

 Majoritatea optează pentru studii de master în universitățile din România, pe locurile bugetate 

de la stat pentru cetățenii români. Astfel, ca cetățeni români, au șanse mult mai mari să obțină un 

loc la buget decât dacă ar concura pe cele 200 de locuri scoase anual la concurs de MECTS pentru 

cetățenii moldoveni. 

Dar sunt și absolvenți care aplică la studii de master în alte state din UE. Așa cum spunea unul 

dintre respondenții noștri, „probabil pe jumătate din ei, cei mai buni, îi pierde atât România, cât 

și Republica Moldova”. 

 

3.1 Studenţii din Republica Moldova - brain drain către România și UE? 

Dacă la începutul implementării acestei politici, în perioada 1990-1992, „au fost admiși practic 

toți doritorii, pentru că erau mai puțini decât locurile acordate”13 (aproximativ 50 locuri), din 

1993 până în 2003, concurența a ajuns și la 4 candidați pe un loc, numărul burselor ajungând la 

1000.14 În contextul în care în acea perioadă România era printre puținele state care acorda burse 

moldovenilor și făcea distribuția pe baza unui examen de admitere scris, se consideră că acest 

grup de studenți a fost unul extrem de bun calitativ. 

După 2003, când Republica Moldova a adoptat o politică de deschidere externă, oferta de burse 

românești a început să concureze cu oferta din alte state europene sau non-europene. Numărul 

de burse oferite de UE a crescut (Tempus, Erasmus-Mundus, Jean Monnet). Au fost semnate 350 

de acorduri interuniversitare între RM și alte țări15. Cu alte cuvinte, România concurează cu alte 

state pentru a atrage studenți buni, iar bursele românești nu mai sunt nici pe departe singura 

ieșire din sistem a studenților moldoveni (tendință care se va accentua odată cu apropierea RM 

de UE).  

                                                        
13 Anatol Cremenschi, fost Ministru al Educației în Republica Moldova, discurs în ”Materiale de la Comunicarea și 
Mobilitatea Studenților”, Cluj Napoca, 6-7 Mai 1999, Editura ARC, Chișinău, 1999, p. 26 
14 Luminița Matei, fosta Șefă a Direcției de Integrare Europeană, Ministerul Educației Naționale din România, 
discurs  în Materiale de la Comunicarea și Mobilitatea Studenților, Cluj Napoca, 6-7 Mai 1999, Editura ARC, 
Chișinău, 1999, p. 50 
15 Loretta Handrabura, Current state of play in mobility flows between EU and Eastern Partnership Countries, July 6, 
Warsaw, 2011 
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Din interviurile și chestionarele aplicate a rezultat că 82% din absolvenții moldoveni, bursieri ai 

statului  român, rămân în România sau pleacă în alte țări, doar 17% întorcându-se după absolvire 

în Republica Moldova (vezi fig. 13). Acest lucru este  confirmat și de procentul mare al 

absolvenților respondenți care locuiesc momentan în România (vezi fig. 14).   

 

I-am întrebat și care sunt motivele pentru care au ales România, iar răspunsurile au fost 

următoarele: 

„Imaginează-te făcându-ți facultatea pe care îi faci mergând la școală și lucrând totodată, 

încadrându-te într-o societate. Având un salariu sigur. Până la urmă nevoia de a câștiga bani te 

determină să te angajezi. Și, angajându-te și fiind bun în ceea ce faci, ai și o siguranță financiară. 

De ce să îți asumi iar alte riscuri să o iei de la zero? Și în momentul în care un părinte își lasă 

copilul în străinătate să învețe știe că sunt foarte puține șanse să se întoarcă înapoi.” 

Absolvent, promoția 2008 

„În Republica Moldova se întorc foarte puțini și marea majoritate doar din motive personale, de 

exemplu cei care vor să stea lângă părinți. Dar aceste cazuri  sunt foarte puține. Sau se întorc cei 

mai buni care au oferte de muncă acolo. Care merg acolo pentru un salariu mai mare decât l-ar 

avea aici. Dacă au prieteni sau iubiți în Republica Moldova după 3-4 ani se întorc înapoi. Acestea 

ar fi  motivele. Altfel nu se mai întorc. Mai ales dacă au o prietenă sau o iubită de aici. Ori rămân 

aici ori pleacă peste hotare împreună.” 

Absolvent, 2011 
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CONCLUZII 

Numărul burselor acordate tinerilor 

moldoveni pentru a studia în România a 

crescut anual, ajungând azi la 5000, din 

care aproximativ 3000 sunt direcționate 

către studiile universitare și 

postuniversitare. Din păcate această 

creștere a numărului de burse se face și 

astăzi fără o strategie coerentă de 

implementare și un studiu de impact 

preliminar. Deși inițiativa statului român 

este una lăudabilă, studenții intervievați 

exprimându-și în nenumărate rânduri 

aprecierea față de această politică a 

României (vezi fig. 15), nu trebuie să-i fie ignorate și negate deficiențele de ordin birocratic și 

administrativ, care fac imposibilă gestionarea eficientă a acestei politici. Încă din prima faza a 

admiterii și până la a ajunge propriu-zis în România, candidații se lovesc de un proces birocratic 

de neînțeles, care are ca prim efect neocuparea tuturor locurilor scoase la concurs de minister / 

abandonul locului obținut.  

O a doua deficiență a sistemului constă în lipsa / proasta gestiune a elementelor de motivare a 

studenților moldoveni pe întreaga durată a studiilor. Deși această problemă a fost ridicată și în 

trecut - Anatol Cremalschi, Ministrul Educației și Științei din Republica Moldova afirmând încă din 

1999 că există studenți care învață foarte prost, dar se bucură de bursa statului român (75 Euro 

pe lună azi) -  la nivelul ministerului nu a fost luată nicio măsură pentru remedierea acestei 

deficiențe.16  

În contextul noii Legi a Educației (elaborată în 2011) și a cercetării noastre empirice, conform 

căreia în ultimii doi ani academici doar 56% din bursierii moldoveni au obținut o diplomă de studii 

în România, considerăm prioritară reforma politicii românești de acordare a burselor pentru 

etnicii români din Republica Moldova. 

 

 

 

 

 

                                                        
16 Anatol Cremenschi, fost Ministru al Educației în Republica Moldova, discurs  în Materiale de la Comunicarea și 
Mobilitatea Studenților, Cluj Napoca, 6-7 Mai 1999, Editura ARC, Chișinău, 1999, p. 26 
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RECOMANDĂRI 

1. Eficientizarea procesului de admitere 

Pe termen scurt: 

• Publicarea metodologiei de admitere cu cel puțin opt luni înaintea începerii procesului de 

admitere; 

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

• Anunțarea clară la începutul fiecărui an a numărului total de burse acordat de statul 

român (în prezent statul român scoate la concurs o parte din burse în februarie-martie a 

fiecărui an și le suplimentează în august-septembrie, cu doar puțin timp înainte de 

începerea anului universitar); 

• Organizarea unei singure sesiuni de admitere;  

• Suplimentarea burselor la master și deschiderea burselor de master către studenții 

moldoveni cu diplomă de licență în Republica Moldova (în prezent doar aproximativ 10% 

din burse sunt deschise masteranzilor, deși importanța studiilor de masterat a crescut 

considerabil după introducerea sistemului Bologna); 

• Eliminarea prevederii conform căreia candidații sunt obligați să aplice doar la trei 

universități/specializări din România pentru același domeniu; 

• Publicarea listei bursierilor admiși la universitățile din România la termene fixe; 

• Suplimentarea personalului la misiunile diplomatice ale României din Chișinău, Bălți și 

Cahul în perioada admiterii; 

• Instruirea voluntarilor (membrii asociațiilor studenților din România) de către MAE / 

MECTS și cooperarea cu aceștia în perioada admiterii; 

 

Pe termen lung: 

• Diminuarea rolului MECTS în procesul de admitere și eliminarea triunghiului MAE - MECTS 

- universități; 

• Înscrierea candidaților cu bacalaureatul în Republica Moldova direct la universităţi în 

aceleași condiții ca și candidații români;17  

• Introducerea admiterii online; 

                                                        
17 Conform prevederilor articolul 3 al Protocolului din 26.08.2010 de amendare a Acordului dintre Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, 
acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 
1998, aprobat prin Legea 291 din 28.12.2010 și intrat în vigoare în data de 13.01.2011. 



 

33 
 

• Actualul sistem de finanțare nu încurajează buna gestionare a acestor burse. Creează 

stimulente perverse atât pentru studenți (care sunt admiși la universități sau specializări 

pe care nu și le doresc de fapt), cât și pentru universități (universitățile nu sunt neapărat 

doritoare să primească acești studenți). Un sistem mai rațional ar putea consta în 

finanțarea directă a studentului pe baza unui voucher în urma unui concurs organizat la 

nivelul ministerului. Acest voucher ar trebui să acopere taxele de școlarizare ale 

studentului pe întreaga durată a studiilor, acesta putând să își aleagă universitatea la care 

dorește să studieze. 

2. Înlesnirea procedurilor post admitere 

• Introducerea unui sistem telefonic de programare la interviul pentru obținerea vizei; 

• Eliminarea obligativității deținerii unui cont de 500 Euro pentru studenții moldoveni 

admiși la buget, fără bursă; 

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

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

3. Lărgirea drepturilor studenților  

Pe termen scurt: 

• Repartizarea anuală a burselor de către MECTS pe baza notelor obținute de student la 

examene;  

• Ajustarea numărului de burse în funcție de capacitatea statului român de a asigura 

condițiile necesare bursierilor;  

• Specificarea clară în metodologia de admitere a cuantumului subvenției de cazare 

acordate anual tuturor categoriilor de bursieri  de către MECTS pe cap de student; 

• Redirecționarea către studenți a subvenției garantate lunar de către stat pentru 

acoperirea parțială a cheltuielilor de cazare, în cazul în care aceștia aleg chiria și nu 

căminul; 

Pe termen lung: 

• Analiza posibilităților legale de a lărgi drepturile studenților moldoveni de a lucra în 

România (part-time și full-time) doar pe baza permisului de ședere. 
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4. Îmbunătățirea aspectelor administrative, de comunicare și transparență 

Pe termen scurt: 

• Delimitarea clară a responsabilităților între MECTS, Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni, universități, rectorate, facultăți și servicii sociale în cadrul procesului de 

admitere a studenților etnici români; 

• Intensificarea colaborării dintre cele două ministere, în baza unei agende prestabilite de 

activități comune; 

 

Pe termen lung: 

• Diminuarea rolului MECTS în procesul de admitere și restructurarea corpului său 

administrativ; 

• Realizarea unei baze de date centralizate la nivelul MECTS pentru  urmărirea parcursului 

academic și profesional al studenților și absolvenților moldoveni;  

• Realizarea unor analize calitative cu privire la eficiența politicii românești de acordare a 

burselor pentru etnicii români din Republica Moldova (aplicarea de chestionare, stabilirea 

contactelor cu asociațiile etnicilor români din afara granițelor, întâlniri / grupuri de lucru 

între liderii studenților și reprezentații MECTS, reprezentarea studenților basarabeni în 

Senatele Universităților etc.); 

• Promovarea politicii de acordare a burselor și a metodologiei de admitere în Republica 

Moldova, prin implicarea directă a statului român și a universităților vizate din România; 

• Sprijinirea de către stat a inițiativelor studențești. În prezent, principalele inițiative ale 

studenților moldoveni sunt activități voluntare, dar pentru eficientizarea lor e nevoie de 

un sprijin real din partea instituțiilor de stat (ex. programul Adoptă un boboc); 
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Anexa 1 

 

Universitățile care au răspuns cererii de informații publice CRPE 

 

1. Academia de Studii Economice din București 
2. Universitatea de Nord din Baia Mare 

3. Universitatea “Ovidius” din Constanța 

4. Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureș 

5. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

6. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București 

7. Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

8. Universitatea din Pitești 

9. Universitatea din Petroșani 

10. Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara 

11. Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 

12. Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița 

13. Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

14. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca 

15. Universitatea din Craiova 

16. Universitatea de Vest din Timișoara 

17. Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași 

18. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

19. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara 

20. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București 

21. Universitatea “Transilvania” din Brașov 

22. Universitatea din Oradea 

23. Universitatea „Valahia” din Târgoviște 

24. Universitatea Națională de Muzică din București 
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