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în Republica Moldova
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Dinamica numDinamica număărului de instituţii rului de instituţii 

20201616363620042004--20052005

26261515414120032003--20042004

28281414464620022002--20032003

31311414525220012001--20022002

PrivatePrivateDe statDe statTotalTotal

NumNumăărul de instituţiirul de instituţiiAnul de Anul de 
studiistudii
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Dinamica numDinamica număărului de studenţirului de studenţi

20042004--20052005

20032003--20042004

20022002--20032003

20012001--20022002

Anul de Anul de 
studiistudii

117 213117 213

104 029104 029

95 03995 039

86 41486 414

TotalTotal

NumNumăărul de studenţirul de studenţi

23 79523 79593 418 93 418 (76%)(76%)

24 25024 25080 892 80 892 (72%)(72%)

23 83623 83671 203 71 203 (66%)(66%)

22 87322 87363 541 63 541 (57%)(57%)

Instituţii Instituţii 
privateprivate

Instituţii de stat Instituţii de stat 
(inclusiv în bază (inclusiv în bază 

de contract)de contract)
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Programe oferitePrograme oferite

 137  137 de specialitde specialităăţiţi
Cele mai solicitate: Cele mai solicitate: 
EconomieEconomie
fiecare al patrulea student, 91% în bază de contract; fiecare al patrulea student, 91% în bază de contract; 

JurisprudenţăJurisprudenţă
fiecare al cincilea student, 89% în bază de contract.fiecare al cincilea student, 89% în bază de contract.
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Cadre didacticeCadre didactice

Total:Total: 5.7 mii5.7 mii

Deţinători de titluri ştiinţifice:  Deţinători de titluri ştiinţifice:  40 %40 %
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Blocaje Blocaje 
în dezvoltarea învăţămîntului superiorîn dezvoltarea învăţămîntului superior

�� Finanţare insuficientă din bugetul de stat;Finanţare insuficientă din bugetul de stat;

�� Disconcordanţe: Disconcordanţe: 
�� cadrul juridic cadrul juridic -- realitatea academic realitatea academicăă;;

�� calificcalificăările solicitate pe piaţa muncii rile solicitate pe piaţa muncii -- calificările  calificările 
acordate de universitacordate de universităăţi;ţi;
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Blocaje Blocaje 
în dezvoltarea învăţămîntului superiorîn dezvoltarea învăţămîntului superior

�� DificultDificultăăţi vizînd asigurarea calităţii:ţi vizînd asigurarea calităţii:

�� Deficitul de cadre calificate în unele instituţii;Deficitul de cadre calificate în unele instituţii;

�� Dezvoltarea neomogenDezvoltarea neomogenă ă a bazea bazeii tehnicotehnico--
matriale a instituţiilormatriale a instituţiilor



27.11.2004 9Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

R E A L I Z R E A L I Z Ă Ă R IR I

�� Perfecţionarea şi modificarea bazei Perfecţionarea şi modificarea bazei 
normative (regulamenormative (regulamente, acte normative, nte, acte normative, 
inclusiv hotinclusiv hotăărîri de guvern);rîri de guvern);

�� Actualizarea planurilor de studii;Actualizarea planurilor de studii;

�� Corelarea programelor academice cu Corelarea programelor academice cu 
cerinţele economiei de piaţă;cerinţele economiei de piaţă;
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R E A L I Z R E A L I Z Ă Ă R IR I

�� Implementarea sistemului de evaluare Implementarea sistemului de evaluare 
academicacademică ă şi acreditare;şi acreditare;

�� Noi strategii de organizare a procesului Noi strategii de organizare a procesului 
educaţional, inclusiv Sistemul de Credite educaţional, inclusiv Sistemul de Credite 
Academice Transferabile.Academice Transferabile.
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ELABORAREA STANDARDELOR ELABORAREA STANDARDELOR 
EDUCAŢIONALEEDUCAŢIONALE

��Concretizarea duratei studiilor, a titlurilor şi Concretizarea duratei studiilor, a titlurilor şi 
calificcalificăărilor în învăţămîntul superiorrilor în învăţămîntul superior

20012001

Aprobarea PlanuluiAprobarea Planului--cadru pentru cadru pentru 
învăţămîntul superior universitar;învăţămîntul superior universitar;

Aprobarea, prin lege, a Nomenclatorului Aprobarea, prin lege, a Nomenclatorului 
specialitspecialităăţilor;ţilor;

20002000
Acţiuni realizateAcţiuni realizateAnulAnul
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ELABORAREA STANDARDELOR ELABORAREA STANDARDELOR 
EDUCAŢIONALEEDUCAŢIONALE

Elaborarea Concepţiei standardelor de   Elaborarea Concepţiei standardelor de   
formare profesionalformare profesională ă iniţială; iniţială; 

Elaborarea CurriculumElaborarea Curriculum--ului ului 
universitar.universitar.

Acţiuni realizateAcţiuni realizate

2003 2003 -- I   I  
jumjumăătatetate
20042004

AnulAnul
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ELABORAREA STANDARDELOR ELABORAREA STANDARDELOR 
EDUCAŢIONALEEDUCAŢIONALE

ContinuContinuă ă activitatea de elaborare a activitatea de elaborare a 
standardelor educaţionale pe standardelor educaţionale pe 
specialitspecialităăţi/specializări, în cadrul instituţiilor;ţi/specializări, în cadrul instituţiilor;

Elaborarea Nomenclatorului domeniilor şi Elaborarea Nomenclatorului domeniilor şi 
specializspecializăărilor pentru pregrilor pentru pregăătirea cadrelor în tirea cadrelor în 
instituţiile de învăţămînt superior (conform instituţiile de învăţămînt superior (conform 
ISCEDISCED--97). 97). 

20042004

Acţiuni realizateAcţiuni realizateAnulAnul
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IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CREDITE IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CREDITE 
ACADEMICE TRANSFERABILEACADEMICE TRANSFERABILE

Anul 2000Anul 2000::
�� a demarat procesul de instituţionalizare şi operare a demarat procesul de instituţionalizare şi operare 

cu credite academice transferabile, desemnarea cu credite academice transferabile, desemnarea 
UniversitUniversităăţii de Stat în calitate de instituţieţii de Stat în calitate de instituţie--pilot; pilot; 

�� crearea Centrului de consultare în problema crearea Centrului de consultare în problema 
implementimplementăării Sistemului de Credite Academice rii Sistemului de Credite Academice 
Transferabile, pe lîngă  USM;Transferabile, pe lîngă  USM;

■■ organizarea internorganizarea internă ă a instituţiilor a instituţiilor –– orientarea orientarea 
planurilor în baza creditelor.planurilor în baza creditelor.
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IMPLEMENTAREA  IMPLEMENTAREA  
SUPLIMENTULUI LA DIPLOMSUPLIMENTULUI LA DIPLOMĂĂ

ÎncepîndÎncepînd cu anul 2002:cu anul 2002:
Absolvenţii, la solicitare, primesc Absolvenţii, la solicitare, primesc 
Suplimentul la DiplomSuplimentul la Diplomăă, conform modelului, conform modelului
elaborat de celaborat de căătre Comisia Europeantre Comisia Europeanăă,,
Consiliul Europei şi UNESCO/CEPES.Consiliul Europei şi UNESCO/CEPES.
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ASIGURAREA CALITASIGURAREA CALITĂĂŢIIŢII

Sistemul naţional de evaluare a calităţii axat pe:Sistemul naţional de evaluare a calităţii axat pe:

�� Elaborarea criteriilor şi standardelor de performanţă Elaborarea criteriilor şi standardelor de performanţă 
instituţională;instituţională;

�� Evaluarea specializEvaluarea specializăărilor universitare, a programelor rilor universitare, a programelor 
e studii, ierarhizarea lor;e studii, ierarhizarea lor;

�� Elaborarea unui sistem de finanţare diferenţiată în Elaborarea unui sistem de finanţare diferenţiată în 
raport cu calitatea performanţelorraport cu calitatea performanţelor;;
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ASIGURAREA CALITASIGURAREA CALITĂĂŢIIŢII

Sistemul naţional de evaluare a calităţii axat pe:Sistemul naţional de evaluare a calităţii axat pe:

�� Instituirea sistemului de evaluare internInstituirea sistemului de evaluare internă ă şi şi 
externexternă ă a instituţiilor;a instituţiilor;

�� Atitudinea proactivAtitudinea proactivă ă a conducerii instituţiei;a conducerii instituţiei;
�� Asistenţa internaţională în implementarea Asistenţa internaţională în implementarea 

proiectelor vizînd asigurarea calităţii;proiectelor vizînd asigurarea calităţii;
�� Acceptarea, conştientizarea necesităţii creării unui Acceptarea, conştientizarea necesităţii creării unui 

spaţiu european al învăţămîntului superior.;spaţiu european al învăţămîntului superior.;
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AUTONOMIA UNIVERSITARAUTONOMIA UNIVERSITARĂĂ

�� Sporirea rolului universitSporirea rolului universităăţilor în organizarea ţilor în organizarea 
procesului educaţional (delegarea procesului educaţional (delegarea 
responsabilitresponsabilităăţilor în vederea conţinuturilor ţilor în vederea conţinuturilor 
educaţionale, angajarea cadrelor, etc.); educaţionale, angajarea cadrelor, etc.); 

�� Gestionarea de cGestionarea de căătre administraţia universitară a tre administraţia universitară a 
bugetului, care în cea mai mare parte este bugetului, care în cea mai mare parte este 
constituit din surse proprii;constituit din surse proprii;

�� OportunitOportunităăţi de menţinere şi motivare a ţi de menţinere şi motivare a 
personalului didactic.personalului didactic.
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PARTICIPAREA TINERILOR LA GUVERNAREPARTICIPAREA TINERILOR LA GUVERNARE

�� Lansarea propunerii de creare  a Consiliului Lansarea propunerii de creare  a Consiliului 
Interuniversitar al Studenţilor din Moldova;Interuniversitar al Studenţilor din Moldova;

�� Elaborarea proiectului Regulamentului Elaborarea proiectului Regulamentului 
privind organizarea şi funcţionarea privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Interuniversitar al Studenţilor Consiliului Interuniversitar al Studenţilor 
din Moldova, pe lîngă Ministerul Educaţieidin Moldova, pe lîngă Ministerul Educaţiei;;
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PARTICIPAREA TINERILOR LA GUVERNAREPARTICIPAREA TINERILOR LA GUVERNARE

OportunitOportunităăţi:ţi:
�� Identificarea metodelor de stimulare a participIdentificarea metodelor de stimulare a participăării rii 

studenţilor în guvernarea universităţilor;studenţilor în guvernarea universităţilor;
�� Asigurarea transparenţei;Asigurarea transparenţei;
�� Participarea studenţilor la planificarea activităţii Participarea studenţilor la planificarea activităţii 

instituţiei;instituţiei;
�� Perfecţionarea cadrului normativPerfecţionarea cadrului normativ--legal, aderarea la legal, aderarea la 

ESIB.ESIB.



27.11.2004 21Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

IDENTIFICARE PERSPECTIVELORIDENTIFICARE PERSPECTIVELOR

Aderarea la Procesul de la Bologna:Aderarea la Procesul de la Bologna:
�� Lansarea mesajului prin care ne exprimLansarea mesajului prin care ne exprimăăm dorinţa de m dorinţa de 

aderare aderare -- în cadrul Conferinţei de la Berlin, în septembrie în cadrul Conferinţei de la Berlin, în septembrie 
2003;2003;

�� Constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea Constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea 
proiectului Legii învăţămîntului;proiectului Legii învăţămîntului;

�� Elaborarea Planului de acţiuni în vederea implementării Elaborarea Planului de acţiuni în vederea implementării 
prevederilor declaraţiei de la Bologna;prevederilor declaraţiei de la Bologna;

�� Elaborarea Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului superior Elaborarea Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului superior 
din Republica Moldova.din Republica Moldova.
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÎNTULUI STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÎNTULUI 
SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVASUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

�� Restructurarea programelor de studii Restructurarea programelor de studii 
universitare în baza a două cicluri;universitare în baza a două cicluri;

�� Definitivarea şi implementarea standardelor Definitivarea şi implementarea standardelor 
educaţionale universitare;educaţionale universitare;

�� Implementarea noului Nomenclator al Implementarea noului Nomenclator al 
specializspecializăărilor pentru învăţămîntul rilor pentru învăţămîntul 
universitar;universitar;
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÎNTULUI STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÎNTULUI 
SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVASUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

�� Instituţionalizarea Sistemului de Credite Academice Instituţionalizarea Sistemului de Credite Academice 
Transferabile (ECTS);Transferabile (ECTS);

�� Reformarea Curriculei universitare;Reformarea Curriculei universitare;

�� Elaborarea standardelor profesionale în învăţămîntul Elaborarea standardelor profesionale în învăţămîntul 
superior;superior;

�� Dezvoltarea ştiinţei universitare;Dezvoltarea ştiinţei universitare;

�� Implementarea, în continuare a anexei Diploma Supliment.Implementarea, în continuare a anexei Diploma Supliment.
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F  I  N  A  L  I  T  F  I  N  A  L  I  T  Ă  Ă  Ţ  IŢ  I

��AAsigurarea calitsigurarea calităăţii;ţii;

�� Recunoaşterea actelor de studii la nivel european;Recunoaşterea actelor de studii la nivel european;

�� Susţinerea mobilităţii studenţilor şi a personalului Susţinerea mobilităţii studenţilor şi a personalului 
academic;academic;

�� Preluarea valorilor educaţionale europene în Preluarea valorilor educaţionale europene în 
sistemul educaţional din Republica Moldova.sistemul educaţional din Republica Moldova.
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În Europa În Europa nu se nu se iintrntrăă forţatforţat, , 
ci princi prin acceptarea acceptarea 

strategiilor de dezvoltare,strategiilor de dezvoltare,
ppăăstrînd strînd potenţialulpotenţialul, , 

avantajele, valorile şi avantajele, valorile şi 
tradiţiile bune tradiţiile bune 

ale sistemului naţionalale sistemului naţional
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VVĂ Ă MULŢUMESC!MULŢUMESC!


