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Despre studiu
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Are ca scop generarea noilor cunoștințe științifice 
și practice pentru piața de muncă și educație din  
Republica Moldova, unde lipsesc studiile în 
domeniul brandului angajatorului și psihologiei 
vocaționale.

Studiul nu este comercial, și se bazează pe un 
buget de acoperire a costurilor fără generare de 
profit.
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Este efectuat ca parte a cercetării academice, 
condusă de Iolanta Mura, care a obținut aprobarea 
de a efectua o cercetare mai amplă în cadrul 
studiilor sale MBA menită a aduce beneficii pentru 
Republica Moldova.



Colectarea de date
populația: studenți în ultimul an de studii, inclusiv 

masteranzi și doctoranzi (absolvenți)

➢ Au fost înregistrate 5.023 de completări și încercări.

➢ Răspunsurile cu rata de completare mai mică de 80% 

au fost șterse.

➢ Completările care au arătat răspunsuri neatente, 

aleatorii sau evident părtinitoare au fost șterse. 

➢ Răspunsuri validate 903: 

• Ciclu 1: 698 
• Masterat și doctorat: 205
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Demografia respondenților
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Sex

feminin: 70.0% |  masculin: 30.0%

Vârsta

Mediu: 23.3 ani

S.D.: 3.20 ani

NAȚIONALITATE
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3.8%

1.8%

3.7%

6.1%

9.3%

22.6%

23.5%

29.3%

Others

University of European Studies of
Moldova

Free International University of Moldova

Agricultural State University of Moldova

Alecu Russo State University of
Moldova

Academy of Economic Studies of
Moldova

Technical University of Moldova

Moldova State University

Moldovan 81.0% Romanian 7.9% Russian 4.0% Ukrainian 3.2%

Gagauz 1.7% Bulgarian 0.7% Others 0.4%

Universitățile participante la studiu* 

*Universitățile participante înrolează peste 70% din total studenți din R. Moldova 



EXPERIANȚA DE TRAI PESTE HOTARELE ȚĂRII 

( > 3 luni)

Da: 24.1%  |  Nu: 75.0%  |  Nu sunt sigur: 0.9%

EXPERIENȚA DE MUNCĂ (> 3 luni)

Da: 63.7%  |  Nu: 35.4%  |  Nu sunt sigur: 0.9%
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75% din respondenți au nota medie de studii 

între 8-10 

0.3%

3.8%

19.6%

39.0%

36.3%

5.00 – 6.00 (E)

6.01 – 7.00 (D)

7.01 – 8.00 (C)

8.01 – 9.00 (B)

9.01 – 10.00 (A)
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Preferințe și percepții
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1. Fără preferințe specifice (36.1%)

2. Companie privată străină (26.5%)
3. Organizație guvernamentală sau agenție publică (15.3%)

Absolvenții 2021 nu au o preferință puternică pentru un anumit 
tip de organizații angajatoare

Cu toate acestea, companiile private străine par să apară drept tipul de organizație 
preferat, urmat de guvern și agențiile publice. Alte tipuri de organizații chestionate 
includ: organizațiile locale non-profit, organizațiile străine non-profit, organizațiile 
locale cu scop lucrativ. 
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În mediu salariu așteptat de către absolvenții 2021 
la angajare este de 8,026 lei

În mediu: MDL 4,134

În mediu: MDL 8,026

Salariu lunar mai jos de care 
respondenții nu vor accepta

Salariu lunar pe care 
respondenții cred că îl vor 
obține la angajare

50%
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1. Portaluri de oferte de muncă

2. Prieteni și colegi
3. Social Media
4. Website-urile companiilor
5. Târguri de angajare

Absolvenții 2021 preferă să caute de lucru pe portalurile de 
oferte de muncă, prin prieteni și colegi

Alte surse studiate și mai puțin populare sunt: anunțuri de stradă, anunțuri universitare, 

evenimentele cu ușile deschise în oficiile companiilor și mass-media. 
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Clasa 2021 nu are suficientă încredere în a găsi 
un loc de muncă după absolvire

2.79

2.93

2.99

2.90

Moldova State University Technical University of
Moldova

Academy of Economic
Studies of Moldova

Overall

Nivelul general al încrederii în a găsi 

un loc de muncă după absolvire în 

rândul absolvenților 2021 este mai 

mic decât punctul mediu. Acest 

rezultat este semnificativ statistic la 

nivelul de încredere (confidence

level) de 95% [LL: 2,83; UL: 2,97]. 

Acest lucru sugerează că există o 

perspectivă generală negativă 

printre absolvenții 2021. 

Cu toate acestea, datele per 

universități sugerează că această 

încrederea este departe de a fi 
omogenă. 



Valorile de muncă 
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“Standarde de evaluare referitoare la locul de 
muncă sau la mediul de lucru prin care indivizii 
discern ceea ce este „corect” sau evaluează 
importanța preferințelor.” (Dose, 1997)

“Credințe generalizate despre dezirabilitatea 
relativă a diferitelor aspecte ale muncii (de ex. 
salarizare, autonomie, condiții de muncă) și 
rezultate legate de muncă (de ex. realizare, 
împlinire, prestigiu) ”. (Lyons et al., 2010)

Dose, J. J. (1997). Work values: An integrative framework and illustrative application to 
organizational socialization. Journal of occupational and organizational psychology, 
70(3), 219-240.
Lyons, S. T., Higgins, C. A., & Duxbury, L. (2010). Work values: Development of a new 
three‐dimensional structure based on confirmatory smallest space analysis. Journal of 

Organizational Behavior, 31(7), 969-1002.



Toate valorile de muncă sunt văzute 

ca fiind oarecum importante de către 
absolvenții 2021
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• Valorile medii ale nivelului de 
importanță sunt în mod constant mai 
mari decât valoarea punctului mediu.

• Unele valori de muncă sunt considerate 
mai importante decât altele.

• Cele patru cele mai importante valori de 
muncă pentru clasa 2021 sunt 

Oportunități de avansare, Acces la 

informații, Oportunități de învățare 

și Salariu bun.



Combinație de elemente legate de valorile 

de muncă în componentele modelului 

valorilor de muncă, de asemenea arăta, că 

absolvenții 2021 sunt cel mai preocupați de 

Recompense cu caracter extrinsec ,

Oportunități de creștere și dezvoltare,

lucru ce oferă Feedback și suport, precum 

și lucru ce oferă Echilibru și autonomie.
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4.15

4.08

3.61

4.02

3.94

3.57

Extrinsic Rewards

Growth & Development

Job Design - Social

Job Design - Feedback & Support

Job Design - Balance & Autonomy

Job Design - Meaningfulness

Work Values
Aspects of One’s Work that 

is Important to Oneself

Meaningfulness
❑ Interesting Work

❑ Variety

❑ Impact

❑ Influence on Organization

❑ Help People

Feedback & Support
❑ Feedback

❑ Recognition for job

❑ Information to do work

❑ Supportive Supervisor

Balance & Autonomy
❑ Hours of Work

❑ Work-life Balance

❑ Freedom

Social
❑ Fun environment

❑ Friendly Co-workers

❑ Social Interaction

Growth & Development
❑ Achievement

❑ Use Abilities Previously 
Developed

❑ Advancement

❑ Learning

Extrinsic Rewards
❑ Benefits

❑ Salary

❑ Job Security Job Design

Valorile de muncă, bazat pe model 

reproduc rezultatele valorilor detaliate
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3.55

3.94

4.00

3.62

4.06

4.14

3.65

3.94

4.12

3.59

4.16
4.21

Job Design -
Meaningfulness

Job Design -
Balance &
Autonomy

Job Design -
Feedback &

Support

Job Design - Social Growth &
Development

Extrinsic Rewards

Undergrad

Graduate

Masteranzii și doctoranzii apreciază mai înalt majoritatea valorilor, 
cu excepția mediului social bun, și distractiv. 



Dimensiunile brand-ului 

angajatorului
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“Pachetul funcțional, economic și
beneficii psihologice oferite de angajare și 
identificate cu firma angajatoare.”(Ambler & 
Barrow,1996, p.187)

“Aspectele simbolice ale brand-ului angajatorului  
descriu organizația în termenii „atributelor sale 
subiective, abstracte și intangibile” legate de 
imaginea organizației”. (Lievens et al., 2007)

Ambler, T., & Barrow, S. (1996). The employer brand. Journal of brand management, 
4(3), 185-206.

Lievens, F., Van Hoye, G., & Anseel, F. (2007). Organizational identity and employer 
image: Towards a unifying framework. British Journal of Management, 18, S45-S59.



Din cele 5 dimensiuni ale brandului 

angajatorului patru dimensiuni sunt 

considerate importante. 

Două cele mai importante fiind: 
angajatorul ONEST și de SUCCES.
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2.55

3.07

3.33

3.74

3.88

Masculine

Prestigious

Trendy

Successful

Honest

Absolvenții 2021 apreciază cel mai mult 

companii oneste 
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3.83

3.73

3.35

3.10

2.59

4.05

3.79

3.28

2.97

2.45

Honest Successful Trendy Prestigious Masculine

Undergrad

Graduate

Masteranzii și doctoranzii apreciază mai mult onestitatea unui angajator,
pe când ceilalți absolvenți apreciază mai mult un angajator la modă. 



Aspirațiile de carieră
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“Se referă la motivația, intenția și eficacitatea față 

de una dintre cele trei forme de carieră, 

antreprenor, profesionist sau lider. În cazul în 

care motivația se referă la fațete precum urmărirea 

și primirea plăcerii din activități legate de forma de 

carieră focală, intenția se referă la fațete precum 

planuri și obiective specifice de urmărire a formei 

de carieră focală și eficacitatea legată de fațete 

precum încrederea de a avea succes la sarcini 

legate de forma de carieră focală.” (Chan et al., 

2012)

Chan, K. Y., Moon-ho, R. H., Chernyshenko, O. S., Bedford, O., Uy, M. A., Gomulya, 
D., ... & Phan, W. M. J. (2012). Entrepreneurship, professionalism, leadership: A 
framework and measure for understanding boundaryless careers. Journal of 
Vocational Behavior, 81(1), 73-88.



Motivația de antreprenor a absolvenților 2021

e suprimată, pe când cea de lider e amplificată
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Intention, 3.68

Intention, 4.01

Intention, 3.07

Motivation, 3.38

Motivation, 3.92

Motivation, 3.29

Aspiration as
Leader

Aspiration as
Professional

Aspiration as
Entrepreneur

• Clasa 2021 este mai concentrată pe 
dezvoltarea în viitor a carierei de 
profesionist, urmată de cea de lider, 
apoi proprietar de afacere.

• Îngrijorător este decalajul 
semnificativ între motivația 
absolvenților de a fi antreprenor și 
intenția acestora de a fi antreprenor.

• Acest decalaj pare a fi compensat de 
o intenție mai mare de a-și dezvolta 
cariera de profesionist sau de a 
deveni lider în cadrul organizațiilor.



Aspirațiile de carieră conform nivelului de studii 

arată aceleași discrepanțe
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• Rezultatele arată consistent 

suprimarea motivației 

antreprenoriale, și amplificarea 

motivației de leader.

• Această discrepanță este mai 

mare pentru studenții din ciclu 1 

de studii decât pentru masteranzi 

și doctoranzi.



Focusul regulator
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Se referă la modul în care oamenii se angajează în 

autoreglare, procesul de a se alinia la standardele 

și obiectivele proprii.(Higgins et al., 2001)

Focusul influențează dacă cineva va fi dispus să 

experimenteze idei noi și să facă față provocărilor la 

locul de muncă sau să caute să se conformeze 

normelor și reglementărilor. 

Focus de promovare: măsura în care cineva se 

concentrează pe speranțe și realizări (câștiguri).

Focus de prevenire: măsura în care se pune accent pe 

siguranță și responsabilități (non-pierderi).

Higgins, E. T., Friedman, R. S., Harlow, R. E., Idson, L. C., Ayduk, O. N., & Taylor, A. 
(2001). Achievement orientations from subjective histories of success: Promotion 
pride versus prevention pride. European Journal of Social Psychology, 31(1), 3-23



Absolvenții 2021 au scor mai 

mare în ceea ce privește focusul 

de promovarea decât cel 
de prevenire.
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• Această diferență este considerabilă și 
consistentă între discipline și sex.

• Femeile din clasa 2021 raportează un 
focus de promovare mai mare decât 
bărbații. Cu toate acestea, nu există nici 
o diferență între sexe în ce privește 
focusul de prevenire.

• Studenții IT sunt semnificativ mai mici în 
ceea ce privește focusul de promovare 
decât studenții la economie, afaceri și 
inginerie. Studenții din domeniul 
afacerilor sunt mai puțin axați pe 
prevenire.



Fundația morală
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“Sursă și promotorul intuițiilor morale, adică ceea ce 

simțim că este corect sau greșit. O persoană cu 

scoruri mai mari pe o bază morală este considerată a 

fi mai sensibilă și conștientă cu privire la problemele 

legate de acea zonă.” (Haidt 2001 & 2007)

• Grija: se referă la prețuirea și protejarea celorlalți.

• Corectitudine: se referă la simțul nostru de dreptate și și 

abordează preocupările legate de inegalitate.

• Loialitate de grup: se referă la loialitatea grupului, familiei, 

națiunii, legată de sentimentele naționaliste/patriotice.

• Autoritate: se referă la recunoașterea liderilor, respectul 

față de ierarhie și păstrarea tradiției.

• Puritate: deobicei legată de religie și frica de degradare.

Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to
moral judgment. Psychological Review, 108(4), 814-834.
Haidt, J. (2007). The new synthesis in moral psychology. science, 316, 998-10



Absolvenții 2021 sunt mai 

preocupați de fundația morală 

a CORECTITUDINII.
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• Corectitudinea fiind un fundament 
moral dominant, explică importanța 
construirii unui brand al angajatorului  
cu integritate, onest.

• Aceste rezultate sunt coerente cu 
rezultatele din dimensiunile de brand 
ale angajatorului, unde imaginea 
Onestității este considerată cea mai 
importantă.



Respondenții cu o formare în IT sunt, 

în general, mai puțin preocupați de 

toate cele cinci fundamente morale și 

cel puțin pentru fundamentele 
morale ale Purității și Autorității. 
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Masteranzii și doctoranzii au un scor 

mai mare la toate fundațiile morale 

cu excepția autorității. 
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Aceasta înseamnă că masteranzii și 

doctoranzii nu văd menținerea 

relației ierarhice ca pe o preocupare 

morală și, nu sunt sensibili la 

încălcări ale acestor relații de către 
ei sau de către alții.



Corelațiile
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Dincolo de comparația mediilor, au fost 

analizate și corelațiile de ordine zero ale 

dimensiunilor selectate.
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Unele concluzii bazate pe corelații 
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Absolvenții care sunt mai 

încrezători în a găsi un loc de 
muncă nu au neapărat note mai 

bune, iar cei care au note mai 
bune nu se așteaptă neapărat la 

un salariu mai mare.

Femeile au note mai bune, 
dar se așteaptă la un 

salariu mai mic, inclusiv 
salariu minim.

Există corelație între familiaritatea 
companiei și perceperea acesteia ca 

fiind un angajator bun cu intenția 
respondenților de a aplica pentru un 

loc de muncă la această, precum și 
între familiaritatea și însăși 

percepția ca fiind angajator bun .

Cei care au note mai bune vor 
avea aspirații de carieră 
antreprenorială mai mici 

(motivație și intenție)

Femeile sunt mai 
concentrate pe focusul de 

promovare decât bărbații și 
sunt mai sensibile la 

problemele morale legate 
de a nu face rău și de a avea  

grija de altii.

Focusul de prevenire nu are 
nicio relație cu notele, în timp ce 
corelația pozitivă a focusului de 
promovare cu notele este mare 

și semnificativă.
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Adam Smith

Știința este marele antidot 

al entuziasmului nefondat și al superstiției.



Cine are întrebări?
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