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INTRODUCERE 
Pentru sistemul educaţional din Republica Moldova problema accesibilităţii în învăţământul superior 
nu este una recentă. Dar, spre deosebire de trecut, în prezent accesibilitatea cuprinde o serie de 
factori specifici diverselor sfere sociale. Trecerea învăţământului universitar de la o accesibilitate 
limitată, condiţionată de posibilităţile şi necesităţile statului (specifică perioadei sovietice), la o 
accesibilitate masificată, imprimă o situaţie de concordanţă cu sfera economică, sfera socială şi sfera 
culturală. Fundalul unei asemenea concordanţe trebuie să se manifeste printr-o stare vizionară şi 
care să genereze perspective viabile de dezvoltare socială sustenabilă, bazată pe o economie a 
cunoaşterii. Iar  în acest proces trebuie avut în vedere şi factorul echităţii sociale, fie că este vorba de 
dimensiunea sa structurală, fie că este vorba de dimensiunea capabilistă. La prima vedere „reţeta” 
este foarte simplă. Însă, în realitate aceasta este foarte greu de aplicat. Studiul de faţă prezintă 
faţetele echităţii sociale evidenţiate în câmpul universitar din Republica Moldova. 
 
a. Aspecte contextuale 
Pentru a conştientiza cât de profundă poate fi dilema echităţii sociale pot fi imaginate două situaţii 
ipotetice. Prima situaţie se referă la faptul că dacă accesibilitatea în sistemul educaţiei terţiare este 
limitată, atunci sunt promovate inechităţi sociale prin excludere, care în timp se răsfrâng negativ 
asupra stării sociale şi economice a societăţii în ansamblu1. Iar, dacă accesibilitatea tuturor la 
studiile universitare ar fi nelimitată şi neîngrădită, atunci s-ar putea crea 
anumite dezechilibre economice şi sociale din cauza costurilor ridicate 
suportate de bugetul public, dar şi de cel individual. Aici trebuie menţionat 
faptul că echitatea socială nu ţine numai de capacitatea bugetelor publice 
de a susţine diverse programe ce au rolul  de a atenua diversele inechităţi 
sociale, mai ales în domeniul educaţional. Dar, echitatea socială depinde şi 
de viziunea fiecărui cetăţean asupra societăţii şi comunităţii din care face 
parte – ceea ce ar însemna asigurarea unei relevanţe profesionale 
individualizate. 
Este evident faptul că politicile care garantează dimensiunea echităţii sociale nu sunt rezumate 
numai la politicile educaţionale, ci la o gamă mult mai extinsă a politicilor sectoriale şi transversale. 
Dar, dacă ne referim la politicile educaţionale, atunci vom constata că acestea sunt cele mai flexibile 
şi deschise vizavi de multiplele probleme şi disparităţi sociale. Metaforic spus, domeniul educaţional 
reprezintă un barometru al coeziunii sociale, care demonstrează gradul de accesibilitate prin echitate 
socială şi nivelul de participare publică la procesele economice, politice, sociale şi culturale în 
cadrul unei societăţi. Aceasta datorită faptului că educaţia nu se desfăşoară numai în cadrul 
instituţiilor specializate, dar este un proces continuu, care se desfăşoară neîntrerupt, pe tot parcursul 
vieţii şi se referă atât la procese de învăţare/asimilare, cât şi la procese de practicare/diseminare. 
Analizând sfera educaţiei formale, poate fi constatat faptul că cel mai pregnant nivel în ceea ce 
priveşte perpetuarea inechităţilor sociale este tocmai nivelul învăţământului superior, unde sunt 
aplicate diverse bariere de limitare a accesibilităţii.  Unele bariere se referă 
la performanţele individuale, altele la compatibilitatea vocaţională. Altele 
însă vizează provenienţa socială, capacitatea financiară de intrare şi 
menţinere în sistem ş.a. Totodată, având în vedere faptul că în sistemul 
educaţional există o continuitate certă între nivelele sistemului educaţional, 
inechităţile şi dezechilibrele sociale din nivelele precursoare sunt transpuse 
la nivelurile superioare. Prin urmare, dacă în nivelul secundar general au 
fost promovate inechităţi sociale, atunci acestea se vor evidenţia la 
nivelul învăţământului terţiar. Aceasta logică ar reprezenta una dintre 
asumpţiile acestui document analitic. 
Dacă aspectul accesibilităţii la studii universitare este privit şi dintr-o altă prismă, atunci pot fi 
constatate alte dimensiuni, implicite sau complementare actului educaţional. Astfel, persoanele cu 

                                                           
1 Ceea ce unii sociologi mai numesc această stare de fapt şi ca o sănătate socială;   
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un nivel redus de educaţie sunt considerate a fi mult mai vulnerabile faţă de schimbările 
sociale şi economice. Acestea sunt supuse mult mai evident unor riscuri de şomaj şi excludere 
socială. Persoanele cu un nivel mai ridicat de educaţie şi cu multiple specializări pot fi mult 
mai flexibile în alegerea traseului profesional şi satisfacerea aşteptărilor personale, ceea ce se 
răsfrânge pozitiv la nivelul stării sociale şi economice. Pentru societăţile aflate în proces de 
tranziţie, acest fapt este deosebit de important. Societăţile în tranziţie sunt marcate şi de importante 
convulsii sociale şi economice, unele dintre care se datorează limitării accesibilităţii la serviciile 
educaţionale, sociale. În contextul actual al Republicii Moldova, o justificare argumentată privind 
perpetuarea unei asemenea limitări se referă la: 

• austeritatea bugetelor publice; 
• persistenţa intervenţiei sferei publice / guvernamentale în actul de reglementare a cererii şi 

ofertei pe piaţa forţei de muncă; 
• incapacitatea sferei economice de a îngloba mase de persoane cu un nivel ridicat de educaţie; 
• nivelul scăzut al antreprenoriatului social, mai ales la nivelul comunităţilor rurale; 
• percepţia slabă asupra practicilor de investire în educaţia terţiară prin intermediul 

contribuţiilor financiare individuale:  accesarea de credite financiare preferenţiale, ceea ce ar 
semnifica un consum financiar din viitorul profesional; 

• lipsa  unei culturi specifice pentru fundamentarea unei viziuni profesionale, atât la nivelul 
simplilor cetăţeni, cât şi la nivelul instituţiilor. 

La aceste constatări mai poate fi pliat şi considerentul că în percepţia colectivă autohtonă primează 
argumentul tradiţional precum că nivelul educaţional superior reprezintă un status social avansat faţă 
de celelalte nivele educaţionale precursoare. Până în prezent, această percepţie colectivă a contribuit 
la amplificarea fenomenului de masificare a educaţiei terţiare, însă fără a susţine demersul de 
valorificare adecvată şi progresivă a cunoştinţelor dobândite. Logica tradiţională „de a învăţa doar 
pentru a fi cineva în societate” primează în continuare. Astfel, posibilitatea schimbării irevocabile 
a opticii privind relevanţa serviciilor educaţionale terţiare specifice societăţilor şi economiilor 
bazate pe cunoaştere – a învăţa pentru a progresa economic – este încă periclitată de o 
multitudine de factori inerenţi procesului de tranziţie socială, economică şi politică.   
În sine, fenomenul masificării învăţământului superior cuprinde aspecte pozitive, dar şi multiple 
aspecte negative. De exemplu, accesibilitatea sporită evidenţiază şi aprofundează dezechilibrele şi 
inechităţile sociale pe diverse paliere şi care se manifestă în contextul menţinerii în cadrul sistemului 
de studii universitare. De aceea, prezenta analiză se referă nu numai la aspectele ce ţin de 
intrarea (admiterea / înmatricularea) în sistemul învăţământului superior, dar şi la procesul 
de menţinere în perioada efectivă de studii. Conform principiului continuităţii şi perpetuării, 
anumite aspecte ce ţin de menţinerea în sistem, vor deriva din constatările specifice procesului de 
intrare în sistem.  
Pe de o parte, este cert că politicile educaţionale eficiente în domeniul învăţământului superior 
comportă în timp un impact deosebit asupra dezvoltării economice şi sociale, chiar dacă costurile 
iniţiale sunt destul de ridicate. La fel, acţiunile ce sporesc echitatea socială 
necesită iniţial costuri ridicate, dar în timp acestea se răscumpără cu o 
pondere substanţială faţă de cheltuielile iniţiale.2 Totodată, excluderea 
socială şi promovarea inechităţii în cadrul nivelului de studii 
universitare comportă în timp costuri mult mai ridicate şi ascunse 
(eradicarea şomajului ridicat, combaterea delicvenţei, reducerea anemiei şi 
iresponsabilităţii sociale ş.a.). De aceea, unele state alocă un procent 
considerabil din PIB pentru întregul domeniu educaţional, specificând 
chiar şi capitole distincte pentru realizarea obiectivelor de sporire a 
oportunităţilor de informare, accesibilitate, menţinere în cadrul proceselor 
educaţionale şi de inserţie pe piaţa muncii. Ţinând cont de contextul intern al Republicii Moldova, 
                                                           
2 A se vedea raportul  final “The Returns to Various Types of Investment in Education and Training” elaborat de London 
Economics, pentru DG EAC al Comisiei Europene, London – Bruxelles, 2005. Disponibil în variantă electronică la 
adresa: http://www.education-economics.org/ , ultima dată accesat la 17 martie 2008; 

În timp, excluderea 
socială comportă 

costuri ascunse mult 
mai ridicate decât  cele 
cheltuite iniţial pentru 

sporirea echităţii 
sociale. 



 

 5

se poate constata că, în comparaţie cu alte state din regiune, ponderea din PIB alocată domeniului 
educaţional este ridicată. Dar, datorită faptului că însăşi PIB-ul este extrem de redus,  în comparaţie 
cu celelalte state europene, alocările reale pentru domeniul educaţional sunt la fel, extrem de 
diminuate. Mai mult decât atât, alocarea bugetară pentru liniile bugetare specifice educaţiei 
terţiare nici nu este eficientă şi transparentă, dar nici nu garantează pe deplin o distribuţie 
echitabilă şi bazată pe performanţele beneficiarilor. Acest document analitic îşi propune să 
prezente profunzimea unei asemenea disfuncţii sistemice. 
 
b. Dezideratul documentului analitic  
Reieşind din considerentele enunţate mai sus documentul analitic de faţă are două obiective majore:  

(a) de a evalua starea de fapt în ceea ce priveşte accesibilitatea în învăţământul superior din 
Republica Moldova prin prisma conceptului de echitate socială; 

(b) de a propune un set de recomandări de politici publice pentru sporirea echităţii sociale în 
ceea ce priveşte accesul  la serviciile educaţionale terţiare. 

Pe lângă aceste două obiective majore, documentul analitic de faţă: 
• punctează o serie de poziţii individuale referitoare la sursa problemelor de interpretare 

instituţională, funcţională şi structurală privind accesibilitatea potenţialilor beneficiari la 
serviciile educaţionale terţiare; 

• efectuează o radiografie a modului de punere în aplicare a diverselor dimensiuni  orizontale, 
care concordă cu echitatea socială (dezvoltare viabilă / durabilă / sustenabilă, îmbătrânire 
activă, egalitate de şanse etc.) şi propune o serie de recomandări specifice politicilor publice 
educaţionale, ţinând cont de obiectivele orizontale aplicabile la nivel european (mai ales în 
cazul statelor membre UE). 

 
c. Abordarea conceptuală a documentului analitic   
Documentul analitic porneşte de la următoarea asumpţie: echitatea socială în sistemul de 
învăţământ superior se manifestă prin: oportunităţi de informare, acces la servicii, facilităţi 
economice în menţinerea în sistem, orientare, consiliere, orientare şi plasare profesională şi 
siguranţa protecţionistă. Asumpţia are în vedere două dimensiuni distincte, dar interdependente, 
ale echităţii sociale:3  

(a) dimensiunea structurală – se referă la diversele forme de disparităţi sociale pe criteriul 
structurii sociale – abordarea pe verticală a echităţii sociale. De exemplu, accesul tinerilor 
proveniţi din mediul rural, accesul tinerilor de etnie rromă/ţigani, accesul pe criterii de 
disparităţilor de gen ş.a.;          

(b) dimensiunea capabilistă4 – se referă la multiplele forme de disparităţi pe criteriul utilităţii, 
relevanţei şi viabilităţii serviciilor educaţionale terţiare pentru diverse categorii de beneficiari 
sau clienţi – abordarea pe orizontală a echităţii sociale. De exemplu, accesul unei persoane în 
sistemul educaţiei terţiare, care are o medie scăzută la examenul unic de evaluare (BAC) sau 
la examenul de admitere, însă, prezintă un portofoliu prin care demonstrează deţinerea unor 
competenţe5 adecvate şi relevante respectivului program sau traseu educaţional, portofoliu 
care poate fi validat în procesul de admitere. Un alt exemplu, accesul unui candidat care a 

                                                           
3 Din punct de vedere tipologic această perspectivă de dimensionare este redusă tocmai pentru a putea focaliza mai uşor 
cadrul de fundamentare teoretică, cadrul analitic şi cel de recomandări de politici publice;     
4 În contextul prezentului studiu noţiunea de „capabilitate” este echivalentul în engleză „capability” şi se referă la 
capacitatea cuiva de a utiliza/realiza, în mod eficace şi eficient, o anumită libertate pentru satisfacerea propriei bunăstări. 
În acest sens, dezvoltarea este văzută ca un proces de extindere a libertăţilor reale de care se pot bucura 
cetăţenii/indiviziii unei comunităţi. Astfel, oportunităţile sociale nu cad în numai în competenţa statului, dar sunt extinse 
printr-o formă largă de reţele sociale prin care organizaţiile guvernamentale sunt componente interconectate şi 
complementare.  Abordarea capabilistă, dezvoltată şi promovată de Amartya Sen, este utilizată în prezent intens de 
anumite comunităţi de politici publice din spaţiul european. În acest sens, capitolul analitic, dar şi capitolul de 
recomandări de politici publice,  valorifică aspecte specifice acestei abordări;      
5 Dobândite prin diversele forme ale educaţiei formale, nonformale şi informale;  
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parcurs un program de formare profesională iniţială, ori susţinerea unei persoane care învaţă 
şi lucrează concomitent, mai ales în domeniul în care urmează programul de formare iniţială.            

Ambele dimensiuni sunt fundamentate pe principiile: transparenţei, informării adecvate6, 
flexibilizării sistemice,  responsabilităţii decizionale prin asumarea riscurilor, orientării către 
rezultate performante, reflexiei şi evaluării continuii, susţinerii viabile şi pertinente, dezvoltării 
spiritului antreprenorial ş.a. Principiile în cauză presupun: reducerea rolului statului printr-o 
descentralizare sistemică şi asumarea autonomiei instituţionale7 prin supunerea către mecanismele şi 
orientările pieţei. Într-un anumit mod, documentul analitic se fundamentează pe abordarea Noului 
Management Public (NPM) prin prisma căruia este analizat sistemul educaţiei terţiare interne şi sunt 
propuse soluţii de politici publice educaţionale relevante.                
  
d. Structura documentului analitic 
Pentru realizarea obiectivelor enunţate, lucrarea este structurată în trei capitole. Primul capitol are 
rolul de a fundamenta prezenta abordare analitică. Cel de al doilea capitol are menirea de a efectua o 
radiografie analitică a stării de fapt. Iar, cel de al treilea capitol propune un set de recomandări de 
politici publice, care se concentrează pe eliminarea cauzalităţilor care provoacă o atare stare 
negativă şi nu pe diminuarea efectelor.      
 
e. Câteva repere metodologice  
Din punct de vedere teoretic, dar şi al prezentării practicilor de calitate la nivel european, studiul se  
fundamentează pe o vasta, dar specializată, bibliografie editată de Consiliul Europei, Comisia 
Europeană, Fundaţia Europeană de Instruire, cât şi de către alte instituţii europene care activează în 
domeniu. Iar, din punctul de vedere al experienţei Republicii Moldova, este valorificată bibliografia 
autohtonă. Studiul utilizează propriile date şi experienţe de cercetare, cât şi analiza secundară de date. 
Prin urmare, pentru elaborarea studiului s-a urmărit următoarea tipologie bibliografică: 

• Studii, analize şi rapoarte din Republica Moldova realizate de instituţiile de expertiză din 
domeniul politicilor publice, instituţii de învăţământ etc.; 

• Principalele abordări teoretice din domeniu, disponibile în limba română şi în engleză, 
elaborate în special în perioada 2000 – 2007 în reviste de specialitate şi monografii. 

• Cadrul legislativ intern în domeniul învăţământului superior; 
• Cadrul legislativ  în domeniul învăţământului superior din principalele state membre a  

Uniunii Europene, dar şi din România, Federaţia Rusă, Marea Britanie ş.a.; 
• Documentele de lucru ale Comisiei Europene în domeniul accesibilităţii, echităţii şi 

coeziunii sociale în procesul învăţării pe parcursul întregii vieţi; 
• Modele de practici de calitate intern în domeniul învăţământului superior existente în 

principalele state ale Uniunii Europene, SUA, Federaţia Rusă şi România. 
În vederea coroborării situaţiei analitice cu cea reală, în perioada iulie 2006 şi februarie 2008 am 
efectuat vizite de documentare la o serie de instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova. 
De exemplu, documentarea la Universitatea de Stat din Moldova s-a focalizat pe următoarele 
facultăţi: Drept, Ştiinţe Economice, Istorie şi Psihologie (catedra de Ştiinţe ale Educaţiei), Relaţii 
Internaţionale şi Ştiinţe Politice ş.a. În cadrul acestor facultăţi am avut prilejul să discut atât cu 
corpul managerial, cât şi cu studenţii. Totodată, am avut ocazia să discut cu o serie de specialişti în 
domeniul politicilor educaţionale şi în domeniul pieţei forţei de muncă, dar şi cu analişti economici 
şi analişti politici. În cadrul acestor discuţii am abordat spectrul problematic al domeniului analizat. 
Cu această ocazie aduc sincere mulţumiri tuturor persoanelor cu care am avut prilejul de a colabora 
pentru redactarea acestui document analitic. 

                                                           
6 Diminuarea pe cât de mult posibil a asimetriei informaţionale;   
7 În acest sens, autonomia instituţională nu este aplicată ca dat legislativ şi normativ, ci reprezintă un proces de învăţare 
prin practicare şi evaluare continuă - astfel ca principiile, mecanismele şi instrumentele specifice autonomiei universitare 
să răspundă în mod pertinent nevoilor şi intereselor instituţiilor de învăţământ superior. O descentralizare sistemică 
fiabilă reprezintă un proces îndelungat de simulare şi evaluare a procedurilor înfăptuite;    
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CAPITOLUL 1 
ABORDĂRI TEORETICE 
 
În ultimul timp, în spaţiul educaţional european,  s-au publicat un număr considerabil de studii şi 
analize privind problematica accesibilităţii în învăţământul superior. Unele dintre aceste studii sunt 
privite prin prisma socială, cea a echităţii şi coeziunii sociale. Altele sunt analizate prin prisma 
eficienţei şi a îmbunătăţirii continue a competitivităţii economice. Unele dintre ele apelează la teorii 
şi modele complexe. În schimb, altele se rezumă la aspecte bazate pe statistici şi evaluări de politici. 
Însă, cel mai important lucru este că aproape toate studiile concluzionează faptul că sistemele 
educaţionale terţiare trebuie să fie accesibile tuturor, indiferent de origine şi statut social, vârstă sex 
etc. La fel, şi criteriile de admitere şi de menţinere în sistem trebuie să se adreseze fiecărei categorii 
de beneficiari, menţinându-se în acelaşi timp rigorile curriculare şi de competenţe specifice 
respectivului prestator de servicii educaţionale terţiare. 
În cadrul acestui prim capitol voi prezenta succint câteva dintre abordările teoretice în vederea 
sporirii accesibilităţii la studii universitare a potenţialilor beneficiari, mai ales a celora care provin 
din medii social-dezavantajate. În primul rând, este reperată relevanţa dimensiunii echităţii sociale 
pentru educaţia terţiară, iar apoi sunt descrise sintetic trei abordări relevante pentru prezentul demers 
analitic: (a) abordarea contractualistă; (b) abordarea relaţionistă şi  (c) abordarea economică a 
capitalului uman. Aceste perspective teoretice oferă un fundament conceptual în baza căruia este 
analizată starea de fapt din sistemul educaţional terţiar din Republica Moldova şi sunt propuse 
recomandările de politici publice educaţionale. De aceea, în acest capitol tind să abordez aspectul 
echităţii, complementar şi aspectul coeziunii sociale, prin prezentarea unor abordări diferenţiate prin 
procedura lor, dar convergente prin finalităţi. Totodată, acolo unde este posibil şi unde este cazul, 
fac referiri directe la situaţia şi practicile din spaţiul autohton. De fapt, în capitolul de faţă formulez 
o argumentare consolidată asupra necesităţii reformării practicilor de accesibilitate în sistemul 
educaţional terţiar din Republica Moldova prin prisma conceptului de echitate socială. 
 
1.1 Relevanţa dimensiunii echităţii sociale pentru educaţia terţiară 
După cum s-a putut observa termenul de echitate socială este destul de echivoc. De multe ori poate 
fi utilizat cu multă uşurinţă, deoarece demonstrează existenţa unor practici care limitează o posibilă 
acţiune a unei părţi implicate într-un anumit proces. Alteori, utilizarea acestui termen produce 
confuzie în rândul părţilor implicate: pe unele le avantajează prin minimizarea limitării, iar pe altele 
le dezavantajează prin maximizarea limitării. Desigur, scopul fiecărei persoane este să-şi realizeze la 
maxim posibil dezideratele spre care aspiră. De aceea, fiecare persoană va căuta să acţioneze, fie în 
mod individual, fie relaţionând cu alte persoane. Însă, în procesul realizării dezideratului intervine şi 
factorul instituţional care este format din multiple componente şi  fundamentează acţiuni complexe 
şi relaţii sociale. În acest fel, dezideratul individual este dependent atât de alte persoane, cât şi de 
instituţiile şi practicile societale. De aceea, procesul de minimizare sau maximizare a limitării 
îndeplinirii unui deziderat individual trebuie privit în complexitatea comportamentelor individuale 
sau instituţionale care se referă pentru  un anumit context, o anumită perioadă temporală şi o 
anumită societate, ori comunitate. 
Aşa cum deja am enunţat, în cadrul acestui document analitic, prin uzitarea conceptului de  
„echitate” am în vedere sensul utilizării capacităţilor personale în atingerea unui anumit deziderat  - 
de exemplu, accesarea unui serviciu educaţional terţiar, chiar dacă potenţialul beneficiar provine 
dintr-o zonă defavorizată, ori dintr-o comunitate etnică minoritară. Aceasta nicidecum nu reprezintă 
propagarea unei uniformizări sociale, ci o acordare de posibilităţi şi oportunităţi pentru realizarea 
dezideratelor individuale sau colective. Cu alte cuvinte, este vorba despre generarea unui cadru de 
acţiune în care egalitatea de şanse, prin diversele sale dimensiuni, să primeze în multiplele accesări 
de servicii publice. Astfel, egalitatea de şanse, poate fi considerată  ca fiind o componentă, mai mult 
sau mai puţin intrinsecă principiului echităţii sociale. În cele ce urmează voi prezenta succint câteva 
abordări teoretice privind conceptul de echitate socială, încercând ulterior să aplic conceptul în sfera 
politicilor educaţionale şi anume în sistemul educaţiei terţiare. 
Echitatea nu este o noţiune recentă şi care să reprezinte procesul de modernizare a societăţii 
autohtone. Acest termen este utilizat cu multă amploare încă din epoca antică şi a traversat întregul 
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ev mediu, ajungând până în perioada modernă. Reactualizat în mod treptat în abordările timpurilor 
respective, aşa cum şi interesele umane au evoluat, totuşi termenul nu se îndepărtează de 
accepţiunea actuală: tratament şi şanse egale. De altfel, principiul popular autohton: „ceea ce ţie nu-
ţi place, altuia nu-i face”, ori „dinte pentru dinte, ochi pentru ochi” au origini diferite, însă 
aplicabilitatea lor se referă la practici asemănătoare şi care sunt valide pentru timpurile actuale. 
Datorită faptului că noţiunea de echitate este utilizată în extrem de multe domenii aceasta devine 
interpretabilă. Însă, la fundamentul acestui concept stă sensul de tratament şi şanse egale a 
persoanelor. Astfel, în prezent este valorificat în multiplele practici din următoarele domenii: 
justiţie, economie, educaţie, asistenţă socială, politică, cultură, mass-media, sănătate. În toate aceste 
domenii echitatea se ghidează după o serie de principii încadrate într-o etică a echităţii sociale. 
Astfel, se evidenţiază necesitatea expunerii succinte a celor mai importante abordări referitoare la 
echitatea socială. Însăşi abordarea acestui document analitic este complexă: utilizează noţiuni din 
sfera filosofiei politice, dreptului, economiei, politicilor publice ş.a. Mai mult decât atât, prin prisma 
echităţii sociale domeniul educaţional, implicit şi sistemul învăţământului superior, tinde să 
cuprindă şi o dimensiune transversală de politici publice, pe lângă dimensiunea sectorială, specifică 
acestui domeniu. Astfel, echitatea socială este un mijloc prin care se realizează o coeziune socială, 
nu în sensul uniformizării indivizilor şi societăţii în ansamblu, ci în sensul participării active şi 
responsabile la procesele şi mecanismele democratice din societate. 
Într-un studiu complex de politici sociale, profesorul Lazăr Vlăsceanu 
abordează aspectele inechităţii sociale în domeniul educaţional prin 
prisma abordării inegalităţilor. Autorul consideră că inegalităţile din 
sistemul de învăţământ reproduc inegalităţile din societate, uneori chiar le 
amplifică. În loc ca acestea să fie atenuate, ele sunt perpetuate. Astfel, 
Lazăr Vlăsceanu identifica mai multe forme de inegalităţi promovate în 
sistemul educaţional. Acestea sunt: 

 inegalităţi de acces în anumite niveluri şcolare sau la anumite 
surse de învăţare; 

 inegalităţi instituţionale, între şcoli, din punct de vedere al resurselor de învăţare, calităţii 
climatului pedagogic, calificărilor specifice profesorilor, etc.; 

 inegalităţii cognitive, disparităţi între performanţele şcolare8. 
În această ordine de idei, autorul propune trei soluţii9, care în accepţiunea acestui document analitic 
se referă la: 

 realizarea unei clasificări a instituţiilor prestatoare de servicii educaţionale; 
 participarea beneficiarilor direcţi sau indirecţi în procesul de monitorizare privind 

gestionarea resurselor educaţionale; 
 elaborarea unor practici privind răspunderea publică referitor la eficienţa, eficacitatea, 

calitatea şi îmbunătăţirea actului educaţional. 
Este de remarcat faptul că, deşi soluţiile propuse de profesorul Lazăr Vlăsceanu sunt făcute cu peste 
un deceniu în urmă, acestea sunt extrem de valabile şi pentru realitatea de azi. 
Din punctul de vedere al concepţiei curriculumului universitar, conceptul de echitate capătă un 
specific intrinsec mediului universitar. Într-o lucrare recentă privind evaluarea practicilor de 
adaptare la contextul educaţional de nivel superior instituit prin intermediul Procesului Bologna, 
Mihaela Singer şi Ligia Sarivan utilizează în enumerarea principiilor de constituire a curriculumului 
conceptul de „egalitate a şanselor”. După autori, acesta se referă la „asigurarea unui sistem de 
condiţii echivalente privind accesul, derularea şi recunoaşterea studiilor, precum şi orientarea 
socio-profesională pentru toţi studenţii/candidaţii din învăţământul superior”10.  Astfel, după opinia 
autoarelor, aplicarea egalităţii de şanse conduce la:11 

                                                           
8 Lazăr Vlăsceanu „Politica socială în domeniul educaţiei”, în Politici Sociale. România în context european, Editura 
Alternative, Bucureşti, 1995, pag. 271; 
9 Idem, pag. 276; 
10 Mihaela Singer, Ligia Sarivan (coord), Quo vadis, Academia? Repere pentru o reformă de profunzime în învăţământul 
superior, Editura Sigma, Bucureşti, 2006, pag. 119; 
11 Ibidem; 
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 Implementarea unor reglementări care garantează egalitatea oportunităţilor de acces – 
adică la condiţii similare de acces la studiile superioare; 

 Existenţa unor componente obligatorii care să asigure validarea şi recunoaşterea 
diplomei -  pentru aceleaşi trasee de specializare să existe acelaşi tip de diplomă; 

 Garantarea unui nucleu de discipline care să asigure baza de operare pentru formarea 
competenţelor necesare unei anumite specializări – acelaşi traseu de formare profesională 
prin care să se garanteze pachete de concepte şi proceduri caracteristice unui domeniu de 
specializare; 

 Asigurarea unei oferte de servicii educaţionale privind informarea şi consilierea pentru 
carieră, în fiecare instituţie de învăţământ superior. 

Totodată, echitatea prin prisma curriculumului universitar presupune, mai ales după primul an de 
studii, facilitarea de contexte de studiu şi cercetare de excelenţă pentru beneficiarii care au progresat 
pe parcursul traseului de studii, dar şi contexte de recuperare pentru beneficiarii care nu au reuşit să 
obţină calificative minime. Desigur, aceasta presupune implementarea diverselor metode de 
evaluare continuă şi finală a procesului de studii, dar şi o adaptare a conţinuturilor didactice. 
 
1.2 Abordarea contractualista 
Una dintre cele mai importante abordări ale echităţii sociale poate fi considerată abordarea 
contractualistă. Acesta presupune existenţa unor acorduri formale sau informale între membrii unei 
comunităţi astfel încât aceştia îşi pot soluţiona în mod paşnic dezacordurile între poziţii şi 
deziderate. Chiar dacă abordarea îşi are originea în antichitate şi este esenţial dezvoltată în epoca 
modernă, aceasta este utilizată eminamente şi în prezent. Astfel, în a doua jumătate a secolului XX 
s-a manifestat neocontractualismul care a avansat, în sensul evoluţiei aspiraţiilor umane, abordarea 
echităţii sociale.  Astfel, exponentul primordial al acestei abordări este John Rawls. În lucrarea sa 
publicată în 1971, A Theory of Justice, Jh. Rawls formula principiile dreptăţii după cum urmează: 

(1) fiecare persoană are un drept egal la cel mai larg sistem de libertăţi egale de bază, 
compatibil cu un sistem similar de libertăţi pentru toţi ceilalţi; 
(2) inegalităţile sociale şi economice trebuie să fie astfel încât: 

a. să asigure cel mai mare beneficiu pentru cei mai puţin avantajaţi membri ai societăţii; 
b. funcţiile şi poziţiile să fie deschise tuturor în condiţii de egalitate echitabilă de şanse.12 

Astfel, aplicând la sensul acestei analize, Rawls nu sugerează o uniformizare a întregii comunităţi / 
societăţi, ci o acordare de şanse / oportunităţi pentru cei care posedă capacităţi şi 
demonstrează performanţe, dar nu posedă mijloace. Prin urmare, este drept ca o persoană să-şi 
urmărească dezideratul, dacă prin acţiunea sa va favoriza realizarea dezideratelor altor persoane. 
Deopotrivă, Jh. Rawls admite situaţii de inegalitate în favoarea unor membri ai comunităţii în baza 
cărora ceilalţi membri ai comunităţii sunt avantajaţi. Conform acestui considerent sunt permise 
inegalităţile care prin beneficiile şi răspunderile întreprinse avantajează pe alţii. În această 
perspectivă se înscrie prestigiul, obligaţia de a plăti impozite, deţinerea de posturi şi funcţii, salariul, 
averea etc.13 Desigur, în mare parte acestea sunt dobândite şi perfecţionate 
şi datorită deţinerii unui nivel minimal de educaţie. De exemplu, în 
prezent nu poţi deţine o anumită funcţie publică fără a poseda o 
specializare în domeniul de activitate. Menţinerea în respectiva funcţie 
publică presupune o perfecţionare continuă, prin accesarea unor servicii 
de formare specializată sau complementară. Mai mult decât atât, această 
abordare pune accentul pe libertatea şi egalitatea în faţa alegerii. Vom 
presupune că alegerea reprezintă un deziderat individual de a accesa un 
anumit statut social (funcţie / poziţie). Astfel, pentru ca o persoană să 
poate dispune de o egalitate şi libertate a alegerii, de exemplu o anumită 
specializare din învăţământul superior, aceasta trebuie să demonstreze că 
dispune de capacităţi minimale specifice pentru respectiva alegere. În 

                                                           
12 John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, 1971, pag. 302. apud Mihaela Miroiu, Gabriela Blebea 
Nicolae,  Introducere în etica profesională, Editura Trei, Bucureşti, 2001, pag. 39; 
13 Mihaela Miroiu, Gabriela Blebea Nicolae,  Introducere în etica profesională, Editura Trei, Bucureşti, 2001, pag. 40; 
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acest sens, capacităţile minimale sunt stabilite prin acorduri care precizează regulile jocului de 
alegere şi accesare. Cele din urmă sunt valabile pentru toţi participanţii. Dar, în cazul în care unii 
dintre participanţi dispun de capacităţi minimale dar au o accesibilitate limitată la alegere, pentru 
aceste persoane regulile jocului tind a fi simplificate tocmai pentru a deveni accesibile. Astfel, de 
aceste reguli pot beneficia anumite grupuri dezavantajate: persoane cu disabilităţi, persoane cu 
diferenţe etno-culturale majore, persoane provenite din zone defavorizate etc. Prin urmare, echitatea 
socială oferă  posibilitatea de participare egală în procesul alegerii şi accesării unor poziţii sociale în 
funcţie de capacităţile deţinute şi de categoriile sociale ale indivizilor. În acest sens, echitatea socială 
nu reprezintă un panaceu pentru rezolvarea tuturor problemelor unei societăţi, dar este o soluţie 
contractuală pentru sporirea coeziunii dintre actorii care participă în procesul de alegere şi accesare 
a poziţiilor sociale.14 Demersul este extrem de util pentru aspiraţiile statelor aflate în proces de 
tranziţie către crearea unor economii de piaţă competitive şi societăţi deschise, juste şi participative. 
 
1.3 Abordarea relaţionistă 
O abordare la fel de utilă pentru acest document analitic este abordarea 
relaţionistă propusă de J.S. Adams, care în deceniul al şaptelea al 
secolului trecut cerceta modul în care indivizii îşi gestionau relaţiile cu 
ceilalţi pentru a-şi realiza dezideratele propuse.15 Astfel, Adams identifică 
echitatea prin definirea opusului său, adică a principiului inechităţii. După 
acest autor, inechitatea se manifestă pentru fiecare persoană când aceasta 
percepe că ponderea primirilor / beneficiilor faţă de alocările personale 
sau ponderea primirilor / beneficiilor altor persoane faţă de alocările 
acestora sunt inegale. Astfel, autorul exemplifică prin două variante 
posibile, după cum urmează: (a) când o persoană şi o altă persoană se află într-o relaţie de schimb 
direct; (b) când ambele persoane se află într-o relaţie de schimb direct cu o a treia persoană terţă şi 
când prima persoana se compară între el şi celelalte două persoane. În acest sens, în accepţiunea 
acestui document analitic, primirile / beneficiile se referă la răsplata pentru o anumită 
activitate anterioară şi presupune o propensiune / performanţă în respectiva activitate. Iar, 
alocările se referă la contribuţiile individuale corespunzătoare  nivelului de învăţământ 
parcurs, efortul fizic depus, ascensiunea spre o anumită poziţie socială etc. În demersul său, 
Adams argumentează că inechităţile cauzează tensiuni sociale între indivizi ceea ce afectează 
performanţa profesională a fiecărei părţi, iar o abordare echitabilă implică o relaţionare responsabilă, 
monitorizare, autoevaluare, reflexie care se petrece atât la nivel individual, cât şi la nivel colectiv. 
Echitatea socială în sensul redistribuţiei tinde să facă parte din abordarea economică. Aceasta pune 
accentul pe aspectul corectitudinii sau utilităţii unei intervenţii economice prin distribuţia 
rezultatelor activităţii economice, perceperea unor impozite diferenţiate, Totuşi, într-o lucrare 
didactică privind studiul economiei politice moderne regăsim o definiţie digerabilă de orice 
persoană: echitatea are în vedere corectitudinea aplicării unui anume tratament asupra unor 
indivizi sau grupuri de indivizi din societate.16 Astfel, echitatea socială în domeniul învăţământului 
superior, prin prisma abordării relaţioniste, semnifică instituirea şi promovarea unor reguli ale 
jocului care să genereze accesul la studii superioare conform meritelor anterioare, ţinând cont în 
acelaşi timp şi de posibilităţile materiale şi pecuniare ale indivizilor. În acest sens, echitatea socială 
în procesul didactic se identifică prin instituţii precum: corectitudine în procesul de evaluare 
continuă şi formativă, calitate în actul didactic curricular şi extracurricular; consiliere pertinentă în 
procesul didactic şi nondidactic; abordare pozitivă şi echilibrată ş.a. Generarea unor asemenea 
instrumente în câmpul educaţional, secundar sau superior, constituie elemente de propagare a unei 
echităţi sociale, ceea ce contribuie în mod indispensabil la performanţa profesională a fiecărui 
                                                           
14 Stephen S Muller, Linda D. Clarke, „Political-Economic Context and Sensitivity to Equity: Differences between the 
United States and the Transition Economies of Central and Eastern Europe”, The Academy of Management Journal, 
Vol. 41, No. 3, 1998, pag. 319; 
15 Paul S. Goodman, Abraham Friedman, „An examination of Adams’ theory of inequity”, Administrative Science 
Quarterly, Vol. 16. No. 3, 1971, pag. 271-272; 
16 Philip Hardwick, John Langmead, Bahadur Khan, Introducerea în economia politică modernă, Editura Polirom, Iaşi, 
2002, pag. 26; 

Inechităţile sociale 
cauzează tensiuni 

sociale între indivizi 
ceea ce afectează 
performanţa lor 

profesională. 



 

 11

beneficiar al actului didactic, precum şi la creşterea şi dezvoltarea socială şi economică a 
respectivelor comunităţi. 
 
1.4  Abordarea economică a capitalului uman 
Abordarea economică a capitalului uman face referinţe la modul de gestionare a inechităţilor 
sociale, mai ales cele existente în cadrul sistemelor educaţionale. Această abordare enunţă faptul că 
limitarea ori diminuarea accesului la serviciile educaţionale a potenţialilor beneficiari conduce în 
timp la pierderi sociale considerabile şi la o utilizare inadecvata a resurselor umane disponibile.17 
Aceste pierderi se răsfrâng în timp şi cauzează disparităţi sociale, economice, culturale. De fapt, 
inegalităţile din domeniul educaţional se răsfrâng negativ asupra întregului spaţiu societal datorită 
faptului că acestea posedă o capacitate externală, la fel ca şi în cazul externalităţilor în procesul de 
producere. Astfel, din perspectiva economică a capitalului uman, fiecare persoană dispune de 
capacităţi şi abilităţi care odată ce sunt valorificate contribuie la dezvoltarea economică a societăţii 
pe un fundal. Prin urmare, fiecărui individ trebuie să i se ofere oportunităţi echitabile în ceea ce 
priveşte formarea cognitivă şi profesională. În baza acestor considerente se fundamentează şi 
abordarea economică durabilă a societăţii în care educaţia joacă un rol primordial, iar accesibilitatea 
la serviciile educaţionale terţiare este corelată cu creşterea economică a respectivelor comunităţi. 
Abordarea economică a capitalului uman a prilejuit dezvoltarea unor viziuni de tipul eşecului pieţei 
în ceea ce priveşte garantarea echităţii sociale şi susţinerii coeziunii sociale, mai ales în ceea ce 
priveşte domeniul educaţional. În acest context sensul pieţei este omnilateral: se referă  la piaţa 
economică, piaţa serviciilor educaţionale, piaţa serviciilor de credite preferenţiale, piaţa forţei de 
muncă etc. Un asemenea tip de abordare este efectuat de Marc van der Steeg într-un studiu de 
politici publice elaborat în anul 2005 şi care se referă la sistemele educaţionale din statele nord-
europene. Marc van der Steeg consideră că eşecul pieţei se datorează constrângerilor pieţei de 
capital, funcţionării imperfecte a pieţei de asigurări, informaţiilor incomplete şi problemelor legate 
de transparenţă.18 Autorul consideră că eşecul pieţei este resimţit cu 
precădere de învăţământul superior. În marea majoritate a statelor 
europene beneficiarii studiilor universitare se confruntă cu probleme 
asemănătoare, mai ales în ceea ce priveşte finanţarea costurilor studiilor şi 
menţinerea în sistem. În contextul stării de fapt specifică sistemului 
educaţional din Republica Moldova, o asemenea analiză este efectuată în 
subcapitolul 2.2. 
 

*** 
Abordările enunţate în cadrul acestui capitol sunt formulate din perspective diferite, în schimb toate 
acestea comportă finalităţi convergente. Astfel, „învăţământul este aşteptat să înlăture sau să 
compenseze efectele inegalităţilor sociale prin oferirea de oportunităţi formative egale pentru toţi 
elevii sau studenţii, conducând astfel la valorificarea optimă a resurselor umane disponibile sau la 
dezvoltarea personală a fiecăruia”19. Plecând de la perspectivele teoretice enunţate în acest prim 
capitol de fundamentare teoretică, al doilea capitol al acestui document analitic aplică abordările 
enunţate în cadrul contextului realităţii educaţionale terţiare din Republica Moldova. 

                                                           
17 Lazăr Vlăsceanu „Politica socială în domeniul educaţiei”, în Politici Sociale. România în context european, Editura 
Alternative, Bucureşti, 1995, pag. 271;  
18 Marc van der Steeg, “Why should governments intervene in education, and how effective is education policy” CPB 
Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 2005, pag. 8-9. Document accesibil în variantă electronică la adresa: 
http://www.cpb.nl/eng/pub/cpbreeksen/memorandum/122/memo122.pdf, ultima dată accesat la 17 martie 2008; 
19 Lazăr Vlăsceanu, „Politica socială în domeniul educaţiei”, în Politici Sociale. România în context european, Editura 
Alternative, Bucureşti, 1995, pag. 272; 
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CAPITOLUL 2 
STAREA DE FAPT ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL TERŢIAR DIN REPUBLICA MOLDOVA: UN PUNCT DE 
VEDERE DIN PRISMA ECHITĂŢII SOCIALE 
 
Sistemul educaţional terţiar din Republica Moldova poate fi considerat a fi un sistem centralizat, 
vulnerabil la interferenţele politice şi economice din partea sferei guvernamentale, izolat de sfera 
pentru profit şi de sfera non-profit. Însă, în acelaşi timp, prevederile guvernamentale garantează 
aplicarea dimensiunii echităţii sociale în procesul de admitere şi de menţinere în cadrul sistemului 
educaţional terţiar. Astfel, printr-un sistem de cote, este asigurată accesibilitatea în sistemul 
educaţional terţiar a unor categorii sociale considerate a fi dezavantajate: 
Începând cu anul 2005 intervenţia guvernamentală pe piaţa serviciilor educaţionale terţiare s-a 
intensificat, iar câmpul universitar intern a devenit un element în care statul deţine puterea 
discreţionară în ceea ce priveşte reglementarea procesului de admitere, alocarea fondurilor, 
evaluarea şi acreditarea competitorilor instituţionali (instituţii educaţionale terţiare de stat şi private). 
În urma acestei intervenţii excesive şi unilaterale în câmpul universitar intern starea de emergenţă şi 
de dezvoltare sistemică a fost blocată. O prim efect al acestei blocări se evidenţiază prin izolarea de 
spaţiul educaţional european, exceptând anumite breşe de mobilitate şi cooperare ştiinţifică20. Astfel, 
odată ce intervenţia guvernamentală unilaterală şi hiper-centralizată este menţinută deja al treilea an 
consecutiv, deja pot fi analizate tendinţele, efectele pozitive21 şi cele negative evidenţiate. Prin 
urmare, acest capitol face o radiografie a stării de fapt din câmpul universitar intern prin prisma 
echităţii sociale, având în vedere reperele teoretice trasate în primul capitol. 
Capitolul are în vedere următoarele elemente: 

• Dinamica câmpului educaţional terţiar intern; 
• Cine şi cum distorsionează piaţa emergentă a învăţământului superior; 
• Principalii factori economici şi sociali care contribuie la perpetuarea inechităţilor sociale în 

ceea ce priveşte accesarea educaţiei terţiare; 
• Motivele recentelor intervenţii guvernamentale; 
• Cum este aplicat sistemul de admitere prin metoda „comenzii de stat”?; 
• Ce produce sistemul educaţional: un absolvent adaptabil sau un absolvent supus şi anxios? ; 
• Utilitatea şi relevanţa dezbaterilor în spaţiul public. 

Capitolul susţine faptul că asigurarea unei dimensiuni de echitate socială în accesibilitatea 
serviciilor educaţionale terţiare devine un element de subzistenţă al câmpului educaţional 
universitar intern şi nu un element de dezvoltare sustenabilă al domeniului educaţional şi 
societăţii per ansamblu. Altfel spus, aplicarea dimensiunii echităţii este mai degrabă o tactică de 
control guvernamental al câmpului educaţional şi nu una prin care să se contribuie realmente la 
edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. La fel, capitolul nuanţează faptul că actualul sistem de 
susţinere socială în domeniul educaţiei terţiare nu contribuie la dezvoltarea deprinderilor sau 
aptitudinilor necesare unui competitor într-un sistem economic şi social fundamentat pe: noile 
tehnologii de comunicare, cerinţe diversificate în mod continuu de către piaţa forţei de muncă, noile 
tendinţe bazate pe utilizarea continuă şi simultană a serviciilor şi programelor educaţionale ş.a. 
 
                                                           
20 Acţiuni care pot fi considerate mai de degrabă „etichete” de procese de colaborare şi nu practici cotidiene (a se vedea 
mobilitatea prin intermediul Programul TEMPUS şi Erasmus Mundus); 
21 Pe parcursul anului 2008 unele dintre acestea vor fi utilizate în calitate de indici de performanţă tocmai pentru a 
pregăti campania electorală din primăvara anului 2009. Mai mult decât atât, ţinând cont de declaraţiile premierului 
Vasile Tarlev, prin care acesta anunţa intenţia Guvernului Republicii Moldova ca în cursul anului 2008 să dubleze 
numărul de locuri de studii finanţate de la bugetul de stat şi să majoreze cu 300% a burselor de studii, atunci este lesne 
de înţeles că este vorba despre o inginerie electorala cu mize reduse în timp şi fără a ţine cont de dimensiunea 
competitivităţii economice şi sociale a Republicii Moldova în context european. Demersul este confirmat şi  de către 
preşedintele Vladimir Voronin, care la 29 februarie 2008, cu prilejul lansării Anului Tineretului, a declarat că numărul 
de locuri pentru studiile profesionale vor fi majorate cu 30%. A se vedea:  „Alocuţiunea domnului Vladimir Voronin, 
Preşedintele Republicii Moldova, la inaugurarea „Anului Tineretului” din 29 februarie 2008, accesibil în versiune 
electronica la: http://www.president.md/press.php?p=1&s=5869&lang=rom , ultima dată accesat la 04 martie 2008; 
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2.1 Dinamica câmpului educaţional terţiar din Republica Moldova 
În contextul unei recul demografic, în ultimul deceniu numărul studenţilor 
în sistemul educaţional aproape că s-a dublat. Astfel, în anul de studii 
1997/1998 în instituţiile de învăţământ superior studiau 65 525 de 
studenţi, în anul de studii 2005/2006 studiau 126 132 de studenţi, în anul 
de studii 2006/2007 studiau 127 997 studenţi, pe când în anul de studii 
2007/2008 studiază 122 939 de studenţi.22 Evoluţia şi involuţia numărului 
de studenţi cuprinşi în sistemul educaţional terţiar intern (ciclul universitar 
de licenţă) este prezentată în Graficul 1. Aşadar, la prima vedere se 
remarcă faptul  că studiile universitare, cele specifice ciclului universitar 
de licenţă, au devenit accesibile unui contingent din ce în ce mai mare de 
beneficiari. 
Creşterea numărului de studenţi poate fi explicată prin următoarele constatări: 

• existenţa unui număr mare de prestatori de servicii educaţionale terţiare – aceştia sunt 
concentraţi cu precădere în capitală şi astfel provoacă un dezechilibru demografic dar şi de 
resurse umane calificate şi specializate23; 

• aplicarea unui sistem integrat de cote de înmatriculare pentru diverse categorii sociale: 
candidaţi din mediul rural, candidaţi fără părinţi ş.a. – în acest caz sistemul educaţional 
terţiar din Republica Moldova poate fi considerat a fi integratoriu şi conciliant, faţă de alte 
sisteme educaţionale terţiare din regiune24; 

• menţinerea unor taxe de studii reduse – conform reglementărilor agenţiilor  guvernamentale 
specializate neadecvate costurilor reale ale serviciilor educaţionale prestate – mărirea 
cuantumului taxelor de studii ar însemna mărirea alocărilor bugetare pe cap de student. Ori, 
datorită faptului că mecanismul de finanţare este netransparent şi eminamente părtinitor din 

                                                           
22 Conform datelor statistice publicate de Biroul Naţional de Statistică din Republica Moldova, în materialul „Activitatea 
instituţiilor de învăţământ superior, la începutul anului de studii 2007/08”, publicat la 25 decembrie 2007 şi disponibil în 
variantă electronică la adresa: http://www.statistica.md/statistics/dat/1089/ro/Activ_inst_inv_supp_2007-2008.pdf, 
ultima dată accesat la 05 martie 2008; 
23 Rata de reîntoarcere în localităţile de origine, dar şi profesarea conform specializării, rămâne a fi încă redusă;  
24 a se vedea cazul României, unde ponderea studenţilor admişi proveniţi din mediul rural este foarte scăzută – 
aproximativ 2% din numărul total de studenţi înmatriculaţi; 

Graf. 1 Evoluţia numărului de studenţi în perioada anilor 2000-2007 (sursa BNS) 
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 Graf. 2 Dinamica instituţiilor de învăţământ superior în perioada anilor 2000-2007 
(sursa BNS) 

punct de vedere politic, se poate considera faptul că pe parcursul ultimului deceniu 
finanţarea bugetară a rămas aceeaşi; 

• conţinuturile şi cerinţele de studii sunt din ce în ce mai reduse – acestea nu sunt 
interconectate cu cerinţele angajatorilor şi nu sunt focalizate pe competenţe şi aptitudini 
specifice abordării societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere. 

Pe de altă parte, câmpul universitar autohton a cunoscut o dinamică mai 
deosebită - specifică unei etape de cristalizare şi de redefinire tipologică. 
Dacă la începutul acestui deceniu câmpul universitar intern însuma 47 de 
instituţii de învăţământ superior (15 de stat şi 32 private), atunci în anul de 
studii 2007/2008 în Republica Moldova activează 31 de instituţii de 
învăţământ superior (17 de stat şi 14 private). Graficul 2 prezintă în 
oglindă procesul de cristalizare a spaţiului universitar intern.25 
Fenomenul reducerii numărului de prestatori educaţionali terţiari poate fi 
explicat prin faptul că agenţiile guvernamentale specializate au intervenit autoritar în procesul de 
acreditare a instituţiilor de învăţământ superior. După cum se poate observa, câmpul universitar 
intern se află într-un proces de stabilizare, ceea se reflectă pozitiv asupra asigurării calitative a 
actului educaţional şi de aplicare a unor tactici de politici de generare şi de menţinere a echităţii 
sociale. 
La capitolul surselor de finanţare ale studiilor, se manifestă menţinerea ponderii beneficiarilor care 

îşi finanţează din resurse financiare proprii serviciile educaţionale pentru ciclul universitar de licenţă 
(77,7%). Pe când ponderea studenţilor finanţaţi de la bugetul de stat este de 21,8%. Totodată, este de 
menţionat faptul că numărul studenţilor din instituţiile de învăţământ de stat care-şi finanţează 
studiile din resurse proprii este de 3,5 ori mai mare decât numărul total de studenţi care studiază în 
instituţiile private de învăţământ superior. Acest fenomen constituie un indicator relevant, care 
susţine ipoteza precum că instituţiile private de învăţământ superior încă nu posedă capacitatea 
de a atrage un contingent mai mare de studenţi. Fenomenul în cauză oferă un cadru oportun 
pentru ca instituţiile guvernamentale abilitate să utilizeze cu desăvârşire indicatorii cantitativi, mai 
ales acei indicatori care se referă la bonitatea prestatorilor educaţionali privaţi. Argumentul respectiv 
a fost utilizat până la momentul introducerii mecanismului de admitere prin cote. La acest moment 
argumentul nu mai este valabil, iar instituţiile guvernamentale abilitate fie subevaluează potenţialul 
                                                           
25 Idem;  
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unor asemenea prestatori de servicii educaţionale terţiare, fie intervin intenţionat în favoarea 
prestatorilor educaţionali de stat. 
Este de remarcat că ponderea finanţării studiilor din surse complementare 
(granturi de studii, sponsorizări, contribuţii individuale ale unor persoane 
terţe fizice sau juridice ş.a.) este încă extrem de mică. Statisticile oficiale 
reliefează faptul că de acest tip de finanţare beneficiază doar 0,5% din 
întregul contingent de studenţi. Astfel, se demonstrează că încă mai 
persistă starea de izolare dintre câmpul universitar şi sfera pentru profit, 
sfera non-profit şi sfera personală din cadrul societal. Totodată, în acest context, se mai 
demonstrează faptul că procesul educaţional (didactic şi practic) încă este detaşat de câmpul forţei 
de muncă. Ori, tocmai prin apropierea mediului universitar cu câmpul forţei de muncă poate se 
poate contribui la soluţionarea diverselor cazuri de ordin social, economic şi cultural care ţin de 
dimensiunea echităţii sociale. Unele întreprinderi mici şi mijlocii, unele întreprinderi mari, 
corporaţiile, unele organizaţii nonguvernamentale şi chiar persoane fizice pot contribui la 
soluţionarea unor cazuri ce ţin de dimensiunea echităţii sociale.  Însă, acestea nu preferă să se 
implice în soluţionarea multiplelor cazuri de ordin social din simplul motiv că ele nu beneficiază de 
garanţii şi deduceri fiscale potrivite (astfel ca activitatea de sprijin social a acestora să se reflecte în 
capitolul de deduceri ale impozitelor pe venit). În modul acesta, sunt în pierdere, pe de o parte, atât 
sfera guvernamentală, cât şi sferele pentru profit şi non-profit, iar, pe de altă parte, atât instituţiile de 
învăţământ superior, cât şi potenţialii beneficiari ai respectivelor contribuţii financiare. 
 
2.2 Cine şi cum distorsionează piaţa emergentă a învăţământului superior? 
Distorsionarea pieţei educaţiei terţiare se produce printr-un concurs de factori inerenţi procesului de 
reformare a sistemului de învăţământ superior. În procesul cristalizării pieţei învăţământului superior 
pot fi remarcate două perioade distincte, însă antagonice ca aplicabilitate şi ca perspectivă de 
generare a echităţii sociale: 

I. Perioada definirii spaţiului educaţional intern – renunţarea treptată la logica „statul este 
beneficiarul principal, unic şi direct al sistemului de învăţământ superior” şi iniţirea 
procesului de transfer de competenţe (financiare, logistice, curriculare) către celelalte 
componente societale (întreprinderi private, societate civilă, consorţii multinaţionale ş.a.); 

II. Perioada redimensionării spaţiului educaţional intern – reimpunerea logicii „statul este 
beneficiarul principal, unic şi direct al sistemului de învăţământ superior” ca element 
definitoriu pentru activitatea sistemului de învăţământ superior şi reducerea practicilor de 
transfer de competenţe către celelalte componente societale. 

Cele două perioade sunt analizate mai în detaliu în paragrafele următoare. Însă, accentul este pus pe 
cea de a doua perioadă. Complementar, subcapitolul se focalizează şi pe modul în care sunt 
periclitate procesele de imitare, transfer şi adaptare a practicilor generatoare de echitate socială, dar 
şi pe efectele intervenţiei redundante a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova. 
 
2.2.1 Definirea spaţiului educaţional intern 
Prima perioadă este o perioadă specifică deceniului trecut, când au fost aplicate politici de corectare 
sistemică – abandonarea eşalonată a practicilor specifice sistemului sovietic de învăţământ superior şi 
aplicarea, prin imitare şi extrapolare, a diverselor practici specifice sistemelor occidentale de învăţământ 
superior.26 Numărul prestatorilor serviciilor educaţionale, dar şi a beneficiarilor de studii superioare 
au avut o creştere considerabilă şi constantă. Instituţiile guvernamentale abilitate au fost depăşite de 
cantitatea actelor reformatoare, ceea ce s-a şi observat în procesul de definitivare a cadrului 
legislativ şi normativ.27 Mai mult decât atât, acestea nu deţineau instrumente legale şi normative 
pentru a interveni pe piaţă şi astfel au preferat să se abţină de la practici intervenţioniste. Agenţiile 
guvernamentale specializate au continuat să finanţeze instituţiile de învăţământ superior de stat doar 
                                                           
26 De multe ori acestea au fost aplicate în mod confuz, combinând practici specifice sistemului sovietic şi diverselor 
sisteme educaţionale occidentale. Mai mult decât atât, în cazul unor instituţii de învăţământ superior s-au transferat chiar 
şi culturi organizaţionale – la acel moment total străine obişnuinţelor autohtone (de exemplu, a se vedea cazul 
Academiei de Studii Economice din Moldova); 
27 Într-un anumit mod, reforma sistemică a precedat faza de definitivare a cadrul legislativ şi normativ; 
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la capitolul de salarizare a cadrelor didactice  şi oferirea de burse de studii. Restul cheltuielilor de 
investiţii în infrastructură şi dezvoltare instituţională au fost acoperite din veniturile proprii ale 
instituţiilor de învăţământ superior. 
În ceea ce priveşte politicile de generare a echităţii sociale, acestea pot fi 
caracterizate ca fiind rămăşiţe specifice sistemului sovietic, adaptate la 
discursul politic şi aplicate de către partidele şi alianţele politice aflate la 
guvernare28. Sprijinul social garantat de către guvern se limita doar la 
impunerea unor cote de admitere şi alocarea limitată de resurse financiare 
pentru acordarea de burse, locuri în cămine şi subvenţii pentru transportul 
public local şi naţional. Mai mult, procesul de alocare a acestor resurse 
financiare nu s-a efectuat conform unor practici transparente şi care să 
susţină performanţa acelor categorii sociale beneficiare. Astfel, piaţa 
educaţională s-a autodefinit şi şi-a creat propriile instrumente şi 
mecanisme de dezvoltare sistemică, iar la capitolul susţinere socială a 
cohortelor de studenţi s-a limitat la politica socială înfăptuită de guvern. 
Prin urmare, intervenţionismul guvernamental în această etapă a constituit 
un „pact” convenabil şi mulţumitor tuturor părţilor implicate în procesul 
educaţional de nivel terţiar. Pentru universităţi era valabilă situaţia în care 
sursele financiare provenite din taxele de studiu sporeau. Pentru guvern situaţia convenea deoarece 
cu alocări financiare reduse putea împăca, în acelaşi timp, atât beneficiarii actului educaţional, cât şi 
instituţiile de învăţământ superior finanţate de la bugetul de stat. Iar, beneficiarii erau împăcaţi cu 
ideea că, de bine de rău vor fi înmatriculaţi într-o anumită instituţie de învăţământ superior, cu taxe 
cât de cât accesibile. În cazul acestei perioade, practicile echitabile de admitere se refereau la 
eliminarea disparităţilor sociale de ordin etno-lingvistic, mediului de provenienţă, nivelul veniturilor 
pe familie etc. Respectivele practici ţin mai degrabă de dimensiunea structurală a echităţii sociale 
(egalitatea de şanse pe verticală) şi mai puţin de dimensiunea capabilistă (egalitatea de şanse pe 
orizontală). 
 
2.2.2 Redimensionarea, prin hipercentralizare, a spaţiului educaţional intern 
Cea de a doua perioadă este specifică deceniului în curs. Este important şi relevant de specificat 
faptul că în această perioadă pot fi identificate trei faze distincte: 

a) faza continuităţii procedurale specifice primei perioade – caracteristică anilor 2000 – 2001; 
b) faza conservării stării de fapt  - definitorie anilor 2002 – 2005; 
c) faza hipercentralizării sistemice – caracteristică anilor 2006 – prezent; 

Dacă în primele două faze guvernul s-a limitat la aplicarea tacticilor specifice primei perioade, 
atunci în cea de-a treia fază guvernul a început să aplice proceduri de hipercentralizare sistemică, 
eliminând astfel tendinţa de descentralizare sistemică. Merită de specificat faptul că în cea de a doua 
fază descentralizarea sistemică aproape că devenea palpabilă, prin elaborarea şi dezbaterea noului 
cadru legislativ din domeniul educaţional. Atât în faza conservării stării de fapt, cât şi în faza 
hipercentralizării sistemice guvernul şi-a asumat în întregime pachetele de politici prin care sunt 
generate practici de accesibilitate echitabilă la servicii educaţionale universitare. Astfel, respectiva 
asumare a şi condus la politica de hipercentralizare sistemică şi la intervenţia unilaterală în ceea ce 
priveşte admiterea în instituţiile de învăţământ superior. La fel ca şi în prima perioadă, instituţiile 
guvernamentale au evitat să aplice metode transparente de finanţare a sistemului de învăţământ 
superior. 
Politica intervenţionistă a guvernului a schimbat în totalitate modul de abordare a aplicării 
practicilor echitabile de admitere în instituţiile de învăţământ superior. Dacă în prima perioadă 
dimensiunea structurală a echităţii sociale reprezenta componenta definitorie, atunci în cea de a doua 
perioadă, mai bine spus în faza actuală, dimensiunea capabilistă a echităţii în accesarea serviciilor 
                                                           
28 Abandonarea acestor practici reprezenta într-un anumit fel riscul politic de pierdere a capitalului electoral. Iată de ce 
în discursul public din recentul trecut, dar şi din prezent, diferenţele la capitolul echitate socială per ansamblu, în 
învăţământul superior sunt minime. Univocitatea discursului politic la acest capitol a oferit garanţia şi comoditatea 
tehnicienilor din administraţia publică centrală să utilizeze practicile deja rodate, fără a pilota şi implementa noi metode 
şi modele de generare a echităţii sociale în domeniul învăţământului superior. 

Prin mecanismul 
hipercentralizării 

sistemice guvernul şi-a 
asumat în întregime 
pachetele de politici 

prin care sunt generate 
practici de 

accesibilitate echitabilă 
la serviciile 

educaţionale 
universitare.



 

 17

educaţionale terţiare devine pregnantă. În anumite contexte, dimensiunea capabilistă chiar a atenuat 
austeritatea dimensiunii structurale (cuantumul financiar destul de redus faţă de cheltuielile reale ale 
unui beneficiar, condiţionarea formării profesionale iniţiale, condiţionarea practicării profesionale 
etc. în schimbul sprijinului guvernamental [financiar sau logistic] acordat). 
În modul acesta, intervenţia guvernamentală distorsionează piaţa învăţământului superior şi creează 
bariere în dezvoltarea sustenabilă a acesteia, implicit a noilor modele de generare a echităţii în 
accesarea şi menţinerea în sistemul educaţional terţiar.29 Fenomenul vizează în egală măsură atât 
instituţiile de învăţământ superior de stat, cât şi pe cele private. Cu toate acestea, până acum, în 
urma intervenţiei guvernamentale, instituţiile private au avut de pierdut mai mult decât  instituţiile 
de învăţământ superior de stat. Pierderile sunt materializate atât din punct de vedere financiar, cât şi 
din punct de vedere managerial. Astfel, aşa cum am mai specificat, intervenţia guvernamentală pe 
piaţa autohtonă de învăţământ superior este părtinitoare, favorizând spectrul educaţional de stat. Ori, 
acest fapt creează interferenţe asupra modului de înfăptuire a practicilor de echitate, atât 
dimensiunea structurală a echităţii, cât şi dimensiunea capabilistă. 
 
2.2.3 Periclitarea schimbării opticii de acţiune 
Intervenţia guvernamentală părtinitoare comportă consecinţe negative directe asupra schimbării 
opticii de generare a echităţii sociale în procesul admiterii şi menţinerii în învăţământul superior. 
Tocmai, instituţiile de învăţământ superior privat au început să genereze un impuls asupra 
schimbării opticii structurale de prestare a serviciilor educaţionale terţiare. Astfel, unii din prestatorii 
privaţi de servicii educaţionale terţiare au introdus practici corporativiste adresate candidaţilor şi 
studenţilor înmatriculaţi30. Desigur, aceste componente, în unison cu unele instituţii finanţate de la 
bugetul de stat,31  au promovat şi promovează ideea că statul nu mai este beneficiarul principal unic 
şi direct al serviciilor şi produselor educaţionale terţiare. Astfel, unele universităţi autohtone au 
început să promoveze abordarea că  într-o societate şi economie bazată pe cunoaştere, universităţile, 
la fel ca şi corporaţiile, aplică practici de responsabilitate şi responsivitate corporativă. Aceste 
practici sunt concentrate către viitorii, actualii şi foştii beneficiari ai respectivelor servicii 
educaţionale şi oferă o gamă largă de servicii şi produse complementare actului educaţional. O parte 
importantă din aceste practici sunt concentrate asupra acelor aspecte care ţin în mod direct de 
echitatea structurală şi capabilistă a beneficiarilor respectivelor servicii educaţionale. Totuşi, în mod 
indirect, toate serviciile şi produsele promovează spiritul echităţii sociale: fie că este vorba de nevoi, 
fie că este vorba de aspiraţii, viziuni şi capital cognitiv (epistemic). În acest sens, practicile de 
generare a echităţii sociale în învăţământul superior nu provin din bunăvoinţa şi disponibilitatea 
puterii politice, dar este generată în unison de către toate componentele spectrului educaţional 
terţiar. Ori, iată că acest germene de dezvoltare socială şi economică deja a început să prindă. Acum 
acesta urmează a fi dezvoltat şi transpus/transferat către alte domenii şi sfere sociale.  
În schimb, datorită comenzii de stat şi a finanţării garantate, până la acest moment instituţiile de 
învăţământ superior de stat nu au preferat să intensifice practicile corporatiste de înfăptuire a 
tacticilor de asigurare a echităţii sociale prin: 

– implicarea diverselor corporaţii în sprijinirea studenţilor cu performanţe înalte dar cu 
o situaţie socială vulnerabilă; 

– elaborarea şi implementarea de proiecte de sprijin comunitar în „bazinele” de unde 
provin viitorii candidaţi; 

                                                           
29Unele din universităţile private din Republica Moldova au introdus modelul corporativist de susţinere socială a unor 
categorii de studenţi prin alocarea de burse speciale, scutirea de la taxele de studiu, oferirea unor subvenţii pentru 
întreţinere. De exemplu, asemenea tactici sunt practicate de Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 
Universitatea „Perspectiva-INT” ş.a. 
30De exemplu, în noiembrie 2007, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova a inaugurat un „Babyhall” (grădiniţă 
universitară), la care au acces copii beneficiarilor serviciilor educaţionale prestate de ULIM. Astfel prin această tactică 
de echitate capabilistă, ULIM contribuie la facilitarea accesibilităţii la serviciile educaţionale a studentelor şi studenţilor 
care au copii între vârsta cuprinsă de cinci luni şi cinci ani. Practica este novatoare pentru Republica Moldova, însă des 
utilizată în universităţile occidentale. Este de menţionat faptul că practica provine din mediul economic corporatist. În 
Republica Moldova aceasta practică a pătruns prima oară  prin industria restaurantelor fast-food -  franciza McDonald’s; 
31Unele dintre acestea au fost considerate de către Guvern  a fi rebele actului guvernamental, astfel au fost penalizate 
prin diverse metode administrative şi financiare. De exemplu, Universitatea de Stat din Moldova; 
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– susţinerea performanţei cognitive şi practice prin crearea de pepiniere universitare, 
interconectate cu piaţa forţei de muncă. 

Instituţiile de învăţământ superior au preferat să se limiteze la practici disparate şi au dat impresia 
comunităţii de politici publice din domeniul educaţional că doresc să bifeze anumite activităţi 
novatoare spaţiului societal intern. 
Cu certitudine, corporaţiile abia pătrund pe piaţa din Republica Moldova, iar cooperarea acestora cu 
sistemul educaţional este încă destul de redusă. Piaţa tradiţională a forţei de muncă este neinteresată 
de ceea ce se petrece în sistemul terţiar, mai ales din punctul de vedere a practicilor de asigurare a 
echităţii sociale, cu toate că o afectează în mod direct. Este cert faptul că atitudinea şi poziţia 
guvernamentală rigidă şi hipercentralistă provoacă o stare de ezitare a implicării corporaţiilor în 
generarea şi aplicarea tacticilor de echitate socială, la fel ca şi a angajatorilor tradiţionali. Desigur, în 
ultimul timp s-au manifestat asemenea practici corporative de susţinere socială a unor studenţi care 
demonstrează performanţă. Însă, aceste practici sunt puţine ca număr şi pondere şi nu vizează 
schimbarea paradigmei intervenţioniste – ci mai degrabă asigurarea cu un viitor personal calificat, 
motivat şi loial respectivei corporaţii sau respectivului angajator. Astfel, dimensiunea structurală a 
echităţii sociale este „pasată” mediului guvernamental. La fel, şi instituţiile de învăţământ superior 
de stat preferă să „paseze” aceste practici către mediul guvernamental, ele fiind mulţumite doar cu 
rolul de executant al comenzii de stat pentru formarea iniţială a cadrelor specializate. 
 
2.2.4 Interferenţe prezidenţiale 
Într-un anumit fel, starea anemică, agasantă, pesimistă, care se manifestă 
atât în cadrul relaţiilor inter-instituţionale, cât şi în cadrul relaţiilor 
personale, este rezultatul intervenţiei unilaterale şi părtinitoare a sferei 
guvernamentale. Prin urmare, Guvernul, aşa cum şi-a asumat înfăptuirea 
pachetelor de politici sociale32, ar trebui să-şi asume public această stare 
de apatie şi dezinteres instituţional şi social, care este promovată de 
instituţiile de învăţământ superior de stat. În realitate, universităţile de stat, 
sunt captive stării de incertitudine promovată de instituţiile 
guvernamentale abilitate. Mai mult decât atât, în ultimul an se manifestă 
intervenţia nejustificată şi vădit părtinitoare a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova. Astfel, 
fără a deţine prerogative, dar şi componente epistemice specifice reformei sistemului educaţional, 
implicit şi a nivelului de învăţământ  terţiar, această structură, cu rol de mediere, se implică în 
promovarea unor aspecte care nu soluţionează cauzalităţi, ci sunt concentrate pe eludarea efectelor 
negative33. Ori, cea mai mare parte a acestor efecte sunt datorate inconsecvenţei politicilor 
guvernamentale şi incapacităţii de redefinire a reformelor educaţionale specifice perioadei actuale, 
post aderare la Procesul Bologna şi de definitivare a Spaţiului European al Învăţământului 
Superior34. Într-un anumit mod, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova indică necesitatea 
transferului abordării aplicate în Federaţia Rusă asupra modului de aplicare a reformei sistemului de 
învăţământ superior. Însă, Aparatul Preşedintelui reuşeşte să promoveze o abordare hibridă de 
opţiuni de politici educaţionale. Astfel, această structură promovează în spaţiul public autohton 
înţelegeri denaturate de opţiuni de politici aplicabile în Federaţia Rusă, dar şi a altor opţiuni de 
politici educaţionale aplicate în statele membre ale Uniunii Europene. Printr-o asemenea abordare 
incoerentă, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, nu face nimic altceva decât să deformeze 
contextul de reformare a sistemului educaţional per ansamblu, şi să evite crearea unui context de 
dezbatere şi reflexie de politici publice educaţionale şi de pachete de politici care ar avea menirea să 
flexibilizeze şi intensifice tactici şi practici de echitate socială. 

 
*** 

                                                           
32Chiar şi prin intermediul actualei Strategii Naţionale de Dezvoltare pentru anii 2008 – 2011; 
33Multiplele discursuri publice susţinute de preşedintele Vladimir Voronin accentuează lacunele analitice ale Aparatului 
Prezidenţial şi divergenţele de opţiuni de politici; 
34Se creează impresia că, în realitate, Aparatul Preşedintelui a devenit un reparator al inconsecvenţelor de politici publice 
educaţionale generate de guvernele anterioare, prezidate de Vasile Tarlev; 

În ultimul an se 
manifestă intervenţia 
nejustificată şi vădit 

părtinitoare a 
Aparatului 
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Concluzionând acest subcapitol, se poate observa că distorsionarea pieţei educaţiei terţiare se 
produce printr-un concurs de factori inerenţi procesului de reformare a sistemului de învăţământ 
superior din Republica Moldova. Este de remarcat faptul că actualului context de redefinire a 
sistemului educaţional îi lipseşte o comunitate închegată şi coerentă de politici publice educaţionale 
care să poată iniţia şi dezvolta dezbateri de politici. Mai mult decât atât, se observă o „prăpastie” 
generaţională de experţi în domeniu, care să fie capabili să elaboreze şi să dezbată alternative de 
politici publice educaţionale coerente şi pertinente. Pe lângă acesta, unii dintre experţii 
guvernamentali preferă să nu coopereze cu celelalte sfere societale, blocând astfel diversele 
iniţiative de politici. Unele dintre aspectele intenţionat blocate, chiar dacă există cadre normative şi 
metodologice pentru implementarea lor, sunt prezentate în subcapitolul următor. 
 
2.3 Principalii factori economici şi sociali care contribuie la perpetuarea inechităţilor sociale în 
ceea ce priveşte accesarea educaţiei terţiare 
În subcapitolul precedent m-am referit la factorii sistemici (instituţionali şi politici) care provoacă 
distorsionarea pieţei educaţiei terţiare. În acest subcapitol mă concentrez mai în detaliu asupra unor 
aspecte economice şi sociale care generează un cadru de perindare ale tuturor formelor de 
inechităţilor sociale. Trebuie să specific faptul că unele dintre aspectele enunţate mai jos sunt 
preluate din subcapitolul precedent şi contextualizate abordării economice. Astfel, având în vedere 
abordarea economică a capitalului uman (a se vedea subcapitolul 1.4) în câmpul universitar autohton 
se evidenţiază următorii factori  care contribuie la menţinerea şi perpetuarea inechităţilor în câmpul 
educaţional: 

(a) constrângerea pieţei de capital – deoarece studiile în învăţământul superior comportă costuri 
considerabile, unii dintre potenţialii beneficiari nu îşi pot susţine de unii singuri aceste 
costuri. Pentru mulţi dintre beneficiari piaţa de capital (bănci şi fonduri de creditare) 
este inaccesibilă în vederea obţinerii unor credite bancare preferenţiale, deoarece 
mecanismele de finanţare sunt defavorabile. În acest sens unii dintre cei care se 
încadrează in categoria potenţialilor beneficiari renunţa la studii universitare, iar alţii optează 
pentru o agendă cumulată: în acelaşi timp activitate de studii şi activitate de muncă, care de 
multe ori este necalificată. Astfel, în cea de a doua situaţie, beneficiarul se concentrează mai 
degrabă pe aspectele ce ţin de efortul de a-şi asigura existenţa, decât pe efortul de a studia şi 
practica. Mai mult decât atât, acordarea creditelor bancare  în condiţii defavorabile, 
condiţionează beneficiarul să se gândească cum să producă, într-un timp cât mai scurt, acele 
resurse financiare datorate băncii, bruind concentrarea pe aspectele ce ţin de performanţa 
activităţii de studii şi practică, dar şi de proiectare a unui traseu profesional pe termen mediu 
şi  îndelungat; 

(b) funcţionarea imperfectă a pieţei de asigurări – în cazul acesta se au în vedere aspectele ce 
ţin de dimensiunea flexisecurităţii35 beneficiarilor actului educaţional şi integrarea acestora 
pe piaţa forţei de muncă. În Republica Moldova nu există mecanisme coerente şi favorabile 
care să ofere companiilor de asigurări informaţii relevante privind profilul de risc şi 
comportamentul potenţialilor beneficiari. Astfel, piaţa autohtonă de asigurări ezită să 
ofere servicii de asigurări specifice riscurilor privind serviciile educaţionale terţiare şi 
modului de inserţie şi activitate pe piaţa muncii; 

(c) informaţii incomplete şi asimetrice – beneficiarii nu au acces la pachete complete 
informaţionale privind instituţia şi specializarea pentru care optează. Mai mult decât atât, pe 
parcursul traseului de formare profesională beneficiarii nu dispun de mecanisme şi proceduri 
de monitorizare şi îmbunătăţire a calităţii actului educaţional şi de co-decizie la stabilirea 
conţinuturilor didactice. Aici este vorba despre inechitatea parţilor participante într-un act de 

                                                           
35În acest context conceptul de flexecuritate este utilizat în sensul:  (a)  asigurării unei flexibilităţi în alegerea domeniului 
şi specializării de formare profesională (ţinând cont de aspectele vocaţionale) şi inserţiei pe piaţa forţei de muncă; (b) 
garantarea unei securităţi (în unele cazuri asigurate individual prin intermediul serviciilor de asigurare) pentru calitatea 
serviciilor educaţionale beneficiate şi pentru modul de inserţie în cadrul câmpului muncii. Astfel, flexecuritatea ţine atât 
de aspectul calităţii actului educaţional, cât şi de relevanţa acestuia pentru activitatea profesională a beneficiarilor; 
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formare profesională, ceea ce nu asigură relevanţa conţinuturilor şi metodelor de predare, 
învăţare şi practicare într-un anumit domeniu de specializare. Prin urmare, în realitate 
beneficiarii serviciilor educaţionale terţiare achită contravaloarea diplomei obţinute36 
şi nu însăşi actul educaţional; 

(d) lipsa performanţei şi a viziunii instituţionale – deoarece instituţiile de învăţământ superior 
sunt aproape dependente de deciziile instituţiilor guvernamentale abilitate acestea nu şi-au 
putut dezvolta o autonomie instituţională şi decizională corespunzătoare pieţei libere. Prin 
urmare, acest fapt se răsfrânge şi în prezent asupra capacităţilor manageriale şi vizionare a 
instituţiilor. Totuşi, autorităţile guvernamentale, dar şi unele corporaţii private, stimulează 
unele instituţii prin alocaţii speciale – în dependenţă de ariile tematice de interes, dar şi de 
conformările politice (electorale) de moment. Astfel, dimensiunea echităţii sociale este 
aplicată în calitate de element indispensabil „retribuţiilor electorale” – locuri mai multe 
în ani pre- şi electorali, subvenţii guvernamentale pentru burse sociale acelor instituţii 
private de învăţământ superior care au demonstrat o loialitate politică. În acest caz, viziunea 
şi autonomia instituţională este grav viciată de practicele hiper-centraliste, dar şi de 
evaluarea autoritară a agenţiilor guvernamentale specializate; 

(e) lipsa spiritului antreprenorial consolidat – deoarece spaţiul post sovietic nu a deţinut o piaţă 
liberă, după dispariţia pieţei unice şi centralizate, spiritul antreprenorial nu a putut fi edificat. 
Aceasta se datorează şi faptului că sistemul educaţional nu a putut face faţă schimbărilor 
radicale şi, în unele situaţii, chiar s-a autoblocat. Astfel, câmpul educaţional terţiar s-a 
consolidat pe propriile valori de referinţă - fără a apela la alte repere şi practici aplicabile la 
nivel societal. De fapt, în tot arealul post-sovietic, spiritul antreprenorial se îndreaptă spre un 
nou tip de economie de piaţă37 - dobândind particularităţi definitorii Unele dintre acestea 
fiind antagonice spiritului antreprenorial vest-european. Într-un asemenea mod, dimensiunea 
echităţii sociale este lăsată la discreţia imperativă a agenţiilor guvernamentale specializate. 
Este vorba despre o cedare benevolă a competenţelor ce ţin de responsabilitate şi 
responsivitate socială38 faţă de beneficiarii serviciilor educaţionale. Practic, în contextul 
educaţional autohton, instituţia universitară este doar un mediu în care beneficiarii îşi 
petrec o anumită perioadă de timp (3-5 ani) din viaţa lor numai pentru a beneficia de 
certificatul de studii – fără a-i ghida pe beneficiari pentru o viaţă contemporană activă, 
antreprenorială, responsabilă şi evaluativă. Prin urmare, starea de fapt este perpetuată de 
la un an la alt an şi de la o etapă de reforme la o altă etapă de reforme educaţionale; 

(f) lipsa deschiderii ambivalente între câmpul universitar şi mediul economic - având în vedere 
asumpţia că educaţia, mai ales cea terţiară, devine utilă numai dacă aceasta este corelată cu 
necesităţile şi aspiraţiile mediului economic, atunci relaţionarea dintre câmpul educaţional şi 
mediul economic (guvernamental, pentru profit sau non-profit) trebuie să se desfăşoare într-un 
cadru deschis, flexibil, interdependent şi vizionar. Ori, în contextul actual al Republicii 
Moldova, este observabilă o stare antagonică. Contradicţia constă atât în faptul  că nu există o 
deschidere ambivalentă, cât şi în faptul că intervenţia statului este masivă şi unilaterală39. 
În modul acesta, aşa cum am mai precizat anterior, piaţa educaţională terţiară este grav 
distorsionată şi îndepărtată de la nevoile şi necesităţile reale ale pieţei forţei de muncă. 
Totuşi, în ciuda intervenţiei guvernamentale, până în prezent nici câmpul educaţional 
universitar şi nici mediul economic nu şi-au dezvoltat o viziune specifică asupra procesului de 
prestare a actului educaţional; 

                                                           
36Exprimarea este improprie, dar care tinde să sugereze că beneficiarii achită doar costurile administrative inerente 
procesului didactic şi nu însăşi costurile serviciilor educaţionale; 
37 Întru-un studiu, realizat la sfârşitul deceniului trecut de o echipă vastă de cercetători central şi est europeni, asupra 
tranziţiei economice şi politice în spaţiul post-socialist din Europa Centrală şi de Est este enunţată o concluzie 
plauzibilă: în condiţiile dificile presupuse de construirea democraţiei politice şi a economie de piaţă, agenţii noului 
capitalism est-european se îndreaptă direct spre o nou tip de capitalism. După, G. Eayl, I. Szelenyi, E. Townsley, 
Capitalism fără capitalişti. Noua elită conducătoare din Europa de Est, Editura Omega, Bucureşti, 2001; 
38Ceea ce în managementul corporativ este considerat a fi responsabilitatea şi responsivitatea corporativă; 
39Aplicarea sistemul de cote repartizate pe domenii de specializare constituie un exemplu de politică intervenţionistă 
unilaterală; 
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(g) lipsa interesului individual privind performanţa educaţională şi profesională – beneficiarii 
serviciilor educaţionale dezvoltă un comportament anemic, ceea ce îi defavorizează asupra 
şanselor de performanţă cognitivă şi profesională. Acest tip de comportament amplifică 
inechităţile sociale mai ales în ceea ce priveşte menţinerea în cadrul procesului educaţional. 
De exemplu, persoanele care demonstrează performanţă nu beneficiază de oportunităţi 
potrivite pentru accesarea programelor avansate de studiu. La acest factor mai merită de 
specificat şi faptul că se evidenţiază  riscul plafonării educaţionale şi scade interesul faţă de 
propensiune. În mod cert, acest fapt ţine mai degrabă de tactul didactic şi de comportamentul 
instituţional. Instituţiile prestatoare de servicii educaţionale terţiare vor promova un 
asemenea comportament inechitabil si exclusiv atât timp cât sistemul de finanţare a 
serviciilor educaţionale se fundamentează pe dimensiunea managementului 
instituţional şi nu pe preferinţele şi capacităţile beneficiarilor (conform principiului 
banii urmează studentul). Totodată, merită de specificat şi faptul că lipsa interesului 
individual asupra performanţei profesionale este cauzată şi de nivelul înalt al remitenţelor, 
care oferă beneficiarilor serviciilor educaţionale terţiare o satisfacere financiară şi materială 
considerabilă. Astfel, unii dintre aceştia nu mai au motivaţia de propensiune educaţională şi 
profesională. O analiză mai amplă a acestui factor este analizată în subcapitolul 2.6. 

Este de remarcat faptul că unii dintre factorii enunţaţi mai sus ţin mai 
degrabă de contextul politic, economic şi social decât de însăşi sistemul de 
învăţământ superior.  Se mai poate observa că în unele aspecte instituţiile 
educaţionale terţiare, de stat şi private, sunt executante ale unor politici 
exclusiviste şi ineficiente.  În modul acesta, acestea participă, într-o 
măsură egală, la perpetuarea şi propagarea practicilor inechitabile în ceea 
ce priveşte accesul şi menţinea în spectrul educaţional terţiar. Totuşi, 
pentru relevanţa situaţiei actuale de pe piaţa educaţiei terţiare din 
Republica Moldova, mai trebuie avuţi în vedere şi alţi factori sistemici, 
care ţin mai degrabă de aspecte de relaţionare cu spaţiul educaţional 
european. De exemplu, modul de aplicare a obiectivelor Procesului 
Bologna, modul de relaţionare sistemică cu celelalte state din regiune 
(membre sau non-membre în UE), dimensiunea mobilităţii forţei de 
muncă, dimensiunea mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice, dimensiunea relaţionării 
instituţiilor de învăţământ superior cu mediul corporatist comunitar ş.a. Pentru eliminarea acestor 
stări negative, instituţiile prestatoare de servicii educaţionale terţiare trebuie să-şi consolideze 
autonomia instituţională prin toate formele ei. Până când condiţionalitatea autonomiei universitare 
nu va fi îndeplinită  câmpul universitar din Republica Moldova va fi vulnerabil la evoluţia politică a 
statului şi va fi periclitat de opţiunile inadvertente promovate de agenţiile guvernamentale 
specializate. Ori, piaţa educaţională terţiară trebuie văzută ca pe un antreprenor sau o corporaţie care 
investeşte în viitorul unei comunităţi de potenţiali beneficiari. 
 
2.4 Motivele recentelor intervenţii guvernamentale 
Începând cu vara anului 2006, procesul de admitere în sistemul de învăţământ superior din 
Republica Moldova a fost modificat în mod considerabil. Autorităţile guvernamentale au condiţionat 
accesul potenţialilor candidaţi la serviciile educaţionale terţiare prin introducerea unui plafon de 
admitere care a fost aplicat atât pentru instituţiile de învăţământ superior cu finanţare bugetară, cât şi 
pentru cele private. Explicaţia publică privind utilizarea unei asemenea metode, enunţate de mai 
multe ori de către oficialii guvernamentali, rezidă în argumentul precum că trebuie corelată cohorta 
de candidaţi admişi / absolvenţi licenţiaţi cu necesităţile pieţei forţei de muncă. Au existat şi alte 
explicaţii referitoare la această metodă centralizată40, explicaţii care ţin  mai degrabă de problemele 

                                                           
40De exemplu,  în procesul de documentare una din explicaţii, care mi s-a  părut a fi excentrică, se referea la faptul că în 
anul 2008 pe piaţa forţei de muncă vor apărea concomitent două cohorte de absolvenţi care vor concura pentru un număr 
limitat de locuri disponibile pe piaţa forţei de muncă. Astfel, intervenţia guvernamentală este menită să diminueze 
consecinţele unui asemenea fenomen şi să contribuie, pe cât de mult posibil, la atenuarea şi evitarea unei crize sociale, 
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structurale ale pieţei forţei de muncă şi nu de cele specifice sistemului educaţional în ansamblu. Din 
principalele intervenţii post-factum pod fi deduse câteva motive care au stat la baza acestei politici. 
Astfel, motivele politicii se bazau pe următoarele trei considerente fundamentale: 

 piaţa forţei de muncă este supraaglomerată cu absolvenţi care deţin specializări din ştiinţe 
juridice, ştiinţe economice, relaţii internaţionale şi ştiinţe politice, iar pentru specialităţile 
pedagogice, cu profil agrar, ştiinţe umaniste şi anumite specializări din ştiinţe inginereşti se 
înregistrează o cerere pronunţată de forţă de muncă; 

 majoritatea universităţilor se concentrează pe înmatricularea unui număr mare de studenţi, 
fără să respecte criteriile de asigurare a calităţii actului educaţional (spaţii necesare activităţii 
de studii şi de practică, cadre didactice corespunzătoare domeniului de studii, infrastructură 
adecvată procesului de studii şi de recreere ş.a.); 

 în procesul de admitere se intensifică numărul actelor de corupţie, de aceea procesul de 
admitere s-a bazat pe utilizarea criteriului nivelului pregătirii preuniversitare generale a 
candidaţilor, a prestaţiei candidaţilor la materiile specifice domeniului ales şi a aptitudinilor 
vocaţionale ale candidaţilor.41 

Astfel, se poate constata că prin această politică decidentul a promovat o logică a planificării rigide, 
unilaterale şi centralizate de formare profesională, promovând prin aceasta inechităţi sociale 
pronunţate, mai ales în ceea ce priveşte categoria de vârstă şi domeniu de specializare.42 
Însă, în procesul de  luare a unei asemenea decizii nu a fost constituit un cadru de dezbatere publică, 
cel puţin cu participarea experţilor specializaţi din comunitatea autohtonă de politici publice. 
Politica intervenţionistă a fost înfăptuită fără o dezbatere publică prealabilă şi fără anumite studii 
analitice de fezabilitate elaborate de comunitatea de politici publice, factorii interesaţi şi opinia 
beneficiarilor direcţi. De aceea, această politică intervenţionistă poate fi considerată ca o răspundere 
totală şi exclusivă a Guvernului Republicii Moldova. 
Utilizarea metodei de admitere a continuat şi pentru concursul de admitere din vara anului 2007 şi s-
au făcut declaraţii publice că această metodă43 va fi aplicată şi pentru sesiunea de admitere din anul 
200844. Totuşi, conform unor declaraţii politice, pentru admiterea în anul de studii 2008/2009, 
Guvernul Republicii Moldova planifică majorarea cu 30% sau 50% a 
planului de înmatriculare cu finanţare bugetară în anul 2007 în 
învăţământul superior, fapt care va necesita suplinirea bugetului MET cu 
27629 mii lei, sau respectiv cu 46049 mii lei.45 Astfel, este de sesizat 
faptul că, prin acest demers, Guvernul Republicii Moldova doreşte să 
instituie mecanisme electoral-populiste şi clientelare prin care să 
monopolizeze în continuare piaţa educaţiei terţiare, fără a rezolva în 
realitate inechităţile perpetuate din nivelele premergătoare ale sistemului 
educaţional. La fel, prin această tactică Guvernul va amplifica 
distorsionarea pieţei învăţământului superior şi va amplifica inechităţile 
sociale. Metaforic vorbind, intervenţia guvernamentală va promova o 

                                                                                                                                                                                                  
extrapolate către mediul politic –  în ajun de campanie electorală. O asemenea tactică de politici justifică strategia 
electorală pe termen lung a partidului politic ce deţine puterea politică din 2001; 
41După: Nicolae Toderaş, Politica educaţională la doi ani de implementare a PAUERM: un nou  impuls pentru perioada 
2008 – 2011, Editura Bons Offices, Chişinău, 2007, pag. 36-37; 
42Ibidem; 
43Chiar dacă unii din oficialii statului se declară a fi nemulţumit de metoda aplicată. A se vedea opiniile enunţate de 
către Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, în cadrul unei întâlniri realizate cu rectorii 
instituţiilor de învăţământ superior şi reprezentanţii sindicatelor de ramură, care a avut loc la 19 iulie 2007. După: site-ul 
Parlamentului Republicii Moldova http://www.parlament.md/news/pressrelease/archive/july2007/20.07.2007/, ultima 
dată accesat la 16 martie 2008; 
44A se vedea declaraţia Elenei Petrov, care a enunţat faptul că în anul de studii metoda va fi menţinută însă va fi 
schimbată procedura prin introducerea unui sistem electronic de selectare a candidaţilor eligibili: După: 
http://www.almamater.md/news/3281/index.html, ultima dată accesat la 26 decembrie 2007; 
45După documentul „Propuneri cu privire la mecanismele şi costurile implementării unor măsuri suplimentare 
consacrate Anului Tineretului”; 
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„accesibilitate echitabilă de vitrină”, menţinând întregul sistem de învăţământ superior într-o stare 
de subfinanţare cronică. Prin urmare, de aici se poate denota faptul că învăţământul superior rămâne 
a fi cel mai ieftin serviciu public, ţinând cont de triada cost/beneficiu/timp. 
 
2.5 Cum este aplicat sistemul de admitere prin metoda „comenzii de stat”? 
Actuala intervenţie guvernamentală pe piaţa educaţiei terţiare seamănă cu metoda de admitere şi 
înmatriculare aplicată în fosta URSS. Aşa cum am enunţat deja, chiar şi sistemul cotelor pentru 
diversele categorii social-dezavantajate este transpus din practicile specifice sistemului educaţional 
sovietic. Astfel, în loc ca agenţiile guvernamentale specializate să coreleze intervenţia pe piaţa 
educaţiei terţiare cu metodele specifice spaţiului vest-european (mai ales celor cărora le este specific 
modelul creştin al bunăstării sociale), acestea promovează politici şi tactici care ancorează şi 
izolează câmpul universitar intern de spaţiul educaţional european. 
Figura 1 captează cele mai semnificative detalii ale traseului aplicării „comenzii de stat”. Prima 
parte a figurii reprezintă procesul de elaborare, decidere şi aplicare a actelor normative şi 
metodologice specifice procesului de admitere şi înmatriculare. Partea a doua, delimitată printr-un 
cadran gri, reprezintă procesul de admitere. În acest mod, poate fi observat caracterul rigid, 
unilateral şi centralizat al procesului de admitere îndepărtat cât de mult posibil de necesităţile şi 
aspiraţiile potenţialilor candidaţi. După cum se mai poate vedea, în procesul admiterii şi 
înmatriculării, Ministerul Educaţiei şi Tineretului este doar o componentă executantă a politicii şi nu 
o instituţie decidentă. În cazul acesta instituţia elaboratoare şi decidentă a politicii este Ministerul 
Economiei şi Comerţului. Această componentă din sistem a elaborat documentul: „Necesităţi de 
personal al economiei naţionale în cadre cu studii superioare pentru perioada 2007 – 2011”. 
Prognozele efectuate sunt fundamentate pe o cerere anticipativă enunţată de unele instituţii publice 
de nivel central şi local. În felul acesta, prognoza nu a luat în calcul doleanţele, cererea, capacitatea 
şi anticipările sectorului privat în ceea ce priveşte necesitatea forţei de muncă. 
Dimensiunea echităţii sociale în procesul de admitere şi de înmatriculare în instituţiile de învăţământ 
superior este asigurată de prevederile articolului 11 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
admiterii în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova. Articolul în cauză prevede 
stabilirea unei cote de 15 % din numărul total de locuri (la fiecare specialitate/domeniu de formare 
profesională şi formă de învăţământ) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară. 
Astfel aceste locuri sunt destinate pentru următoarele categorii sociale de candidaţi: 

1. copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan; 
2. copiii invalizi de gradele I şi II; 
3. copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale; 
4. copiii ai căror ambii părinţi sînt invalizi; 
5. copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii 

şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea 
consecinţelor avariei de la Cernobîl; militarii, participanţi la operaţiunile militare 
post-conflict cu caracter umanitar în Irak; 

6. copiii din familiile cu trei şi mai mulţi copii; 
7. absolvenţii şcolilor din localităţile de est ale republicii şi din mun. Bender, care au 

studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei şi 
Tineretului al Republicii Moldova; 

8. copiii rromilor/ţiganilor; 
9. tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen.  
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Totodată, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ 
superior din Republica Moldova prevede o asigurare a echităţii având în vedere dimensiuni 
structurale: locul de trai (mediul rural este avantajat în mod considerabil), limbă de studiu ş.a. În 
aceste privinţe, se poate constata că reglementările normative şi metodologice asigură un acces 
echitabil  la studii terţiare a potenţialilor candidaţi. Însă, acestea sunt mai degrabă aspecte de fond şi 
nu de context şi relevanţa practicilor echitabile aplicate. De ce afirma acest lucru? În primul rând, 
dacă de proceduri echitabile de admitere beneficiază doar 15% din cohorta de candidaţi 
înmatriculaţi, atunci cealaltă parte – de 85% - este dezavantajată considerabil. Prin practicile rigide 
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Fig 1. Modelul actual de admitere a candidaţilor în instituţiile de învăţământ superior din 
Republica Moldova  
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şi condiţionate, enunţate mai sus, premisa dimensiunii de echitate este transformată în aspecte şi 
practici inechitabile - specifice dimensiunii capabiliste. Acestea se referă la lipsa serviciilor şi 
programelor de informare, consiliere şi orientare adecvată, condiţionarea alegerii unor trasee 
profesionale, imposibilitatea de accesare concomitenta a două trasee de studii, aplicarea limitei de 
vârstă ş.a. În Tabelul 1 sunt prezentate mai multe practici inechitabile de admitere care deja sunt 
sesizate şi care în curând vor fi amplificate. Practic, prin intervenţia guvernamentală inadecvată, 
practica de calitate (cota de 15%) este transformată într-o practică eşuată, deoarece inechitatea 
structurală este amplificată prin inechitatea capabilistă. 
În cel de al doilea an de aplicare a tacticii au putut fi remarcate anumite similitudini cu cele din anul 
2006. În principiu, acestea sunt: 

• condiţiile de admitere au fost definitivate într-un mod netransparent şi au fost făcute 
public cu foarte puţin timp înaintea perioadei de admitere (în a doua parte a lunii mai); 

• cererea socială a specializărilor cu un grad sporit de marketabilitate (relaţii internaţionale 
şi ştiinţe politice, ştiinţe juridice, ştiinţe economice ş.a.) continuă să fie mare; 

• în unele cazuri a fost organizată o sesiune repetată de depunere a dosarelor (în cazul 
specializărilor pedagogice, ştiinţe agricole ş.a.); 

• candidaţii au fost confuzi, nesiguri şi stresaţi din caza lipsei de informaţii 
corespunzătoare şi veridice; 

• instituţiile de învăţământ superior nu şi-au putut promova ofertele de admitere într-un 
mod obiectiv din cauza lipsei de date certe şi veridice privind perioada, condiţiile de 
admitere şi locurile de care vor beneficia; 

• universităţile care au înmatriculat candidaţi în afara planului de înmatriculare, ori au 
efectuat abateri de la planurile de înmatriculare pe specializări au fost sancţionate46. 

Este de menţionat faptul că după doi ani de aplicare a acestei metode de admitere şi înmatriculare  
aspectele specificate mai sus pot fi considerate drept tendinţe. Prin urmare, o analiza a principalelor 
consideraţii guvernamentale, dileme expuse şi efecte evidenţiate este prezentată în Tabelul 1. 
Analiza este efectuată în baza concluziilor enunţate de Ministerul Educaţiei şi Tineretului în cadrul 
Raportului de activitate pentru anul 2007. 

Tabelul 1. Analiza Consideraţiilor, Dilemelor şi Efectelor privind intervenţia guvernamentală 
unilaterală 
Concluziile enunţate de 
MET asupra procesului 
centralizat de admitere, 
conform comenzii de 
stat, pentru anul de 
studii 2007-2008.   
(Sursa: Raportul cu 
privire la activitatea MET 
în anul 2007) 

Dileme specifice 
dezideratului de racordare 
la SEIS, dar şi practicilor / 
metodelor de asigurare a 
accesibilităţii la educaţia 
terţiară în arealul 
educaţional al UE 

Efecte evidenţiate în timp şi care sunt 
contrare:  

a. dimensiunii echităţii şi coeziunii 
sociale;  

b. dimensiunii învăţării pe tot 
parcursul vieţii;  

c. dimensiunii dezvoltării durabile. 

CONSIDERAŢII DILEME EFECTE 

Reglementarea de către 
stat a planificării 
admiterii în învăţământul 
superior asigură 
structurarea echilibrată a 
planurilor de 
înmatriculare, precum şi 
orientarea fluxurilor de 

 În contextul unei economii 
de piaţă, care tinde spre o 
economie bazată pe 
cunoaştere, cum anume 
pot fi constatate care sunt 
acele specialităţi necesare, 
dar şi acele specialităţi 
inutile economiei 

• Prezervarea puterii discreţionare a 
Guvernului în domeniul educaţional şi 
diminuarea continuă a calităţii actului 
educaţional, proces accelerat de lipsa 
unor majorări ale alocărilor financiare 
pentru nivelul terţiar;  

• Diminuarea flexibilităţii şi 
adaptabilităţii beneficiarilor actului 

                                                           
46 După „Universităţile care vor înmatricula studenţi peste planul prevăzut vor fi sancţionate”, Portalul Electronic Alma 
Mater,  http://www.almamater.md/news/3302/index.html, ultima dată accesat la 27 martie 2008; 
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candidaţi (ulterior, 
studenţi şi absolvenţi) 
către specialităţile 
necesare economiei 
naţionale. 

naţionale? 
 Cum anume poate fi 

garantat faptul că fluxurile 
de absolvenţi se vor 
îndrepta tocmai către acele 
specialităţi considerate de 
către autorităţi a fi 
prioritare?  

 În contextul mobilităţii pe 
verticală şi pe orizontală, 
atât a forţei de muncă, cât 
şi a studenţilor, economia 
naţională va fi oare în stare 
să răspundă provocărilor 
specifice unui asemenea 
proces? 

educaţional; 
• Distorsionarea necesităţilor şi 

aspiraţiilor pieţei forţei de muncă, prin 
subestimarea sau evaluarea eronată a 
acesteia; 

• Scăderea accentuată şi continuă a 
ponderii beneficiarilor actului 
educaţional din categoria de vârstă 
>20 ani; 

• Scăderea continuă a gradului de 
motivare individuală şi colectivă de a 
contribui la dezvoltarea comunitară 
(pasivitate socială); 

• Creşterea ratei de şomaj în categoria 
de vârstă 20 – 35 de ani;     

Organizarea examenului 
naţional unic 
(bacalaureat), cu funcţii 
de certificare şi selecţie, 
este susţinută de mediul 
academic şi se dovedeşte 
a fi eficientă din punct de 
vedere social, 
educaţional, economic, 
moral-psihologic etc., cu 
impact pozitiv pentru 
realizarea strategiilor de 
modernizare a 
învăţământului naţional 
şi ralierea acestuia la 
standardele şi exigenţele 
europene. 

 Cum poate fi definită 
starea de susţinere de către 
mediul academic a 
examenului naţional unic 
(bacalaureat) când practic 
nu există link-uri 
curriculare dintre nivelul 
învăţământului secundar 
de treapta a II-a şi cel 
terţiar?  

 Cum anume poate fi 
considerată situaţia de 
compatibilitate între 
cineva care a susţinut 
examenul unic 
(bacalaureat) în domeniul 
real şi candidează pentru 
un loc finanţat de la 
bugetul de stat  în 
domeniul ştiinţe umaniste? 

 Cum anume se poate 
considera că procesul este 
eficient din punct de 
vedere social, educaţional, 
economic etc. atât timp cât 
lipseşte  o componentă 
esenţială din cadrul 
traseului educaţional: 
curriculum specializat 
(distinct, integrat, cross) în 
domeniul orientării 
profesionale? 

• Amplificarea fenomenului de 
perpetuare a diverselor forme de 
inechităţi dinspre nivelul secundar 
către nivelul terţiar; 

• Generarea de forme de inechităţi 
sociale, de exemplu pe criteriul de 
vârstă, sau pe criteriul de deţinere a 
unei calificări sau specializări 
anterioare – specifică dimensiunii 
capabiliste; 

• Formarea unor personalităţi cu un grad 
ridicat de contestare sistemică şi de 
neadaptabilitate în contextul de 
muncă; 

• Creşterea apreciabilă a costurilor 
sociale pentru serviciile educaţionale 
terţiare, pe fundalul unei stagnări 
economice şi a unei austerităţi 
bugetare; 

• Intensificarea fenomenului ieşirii din 
sistemului educaţional fără 
parcurgerea unui nivel specific 
formării profesionale; 

• Promovarea unei stări de asimetrie 
informaţională în procesul de pregătire 
şi desfăşurare a admiterii; 

• Evidenţierea unor fenomene sociale 
negative, adiacente domeniul 
educaţional: polarizare socială, 
emigrare definitivă, sporirea ratei de 
criminalitate ş.a.  

Organizarea concursului 
unic (buget-contract) şi 
perfecţionarea formulei 
de concurs a asigurat 
creşterea calităţii 

 Cum poate fi evaluată 
starea de creştere a calităţii 
contingentului înmatriculat 
când la nivelul secundar de 
treapta a doua nu există 

• Dirijarea unor trasee de formare 
profesională,  în baza unor priorităţi 
economice, care pe parcursul a câtorva 
ani pot deveni perimate; 

• Perpetuarea stării de subfinanţare 
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contingentului 
înmatriculat, exprimată 
în valoarea mai mare a 
mediilor-limită de 
înmatriculare. 
 

proceduri de evaluare a 
calităţii? 

 Cum se poate considera că 
prin intermediul 
concursului unic s-a 
asigurat o creştere a 
calităţii contingentului 
înmatriculat atunci când a 
fost aplicată o procedură 
constrângătoare, limitată  
şi inechitabilă de 
admitere? 

 Cum se poate considera că 
prin intermediul 
concursului unic s-a 
asigurat o creştere a 
calităţii contingentului 
înmatriculat când aceasta 
nu ţine neapărat de 
valoarea mai mare a 
mediilor-limită de 
înmatriculare? 

cronică a educaţiei terţiare; 
• Constrângerea de a înmatricula 

candidaţi cu medii înalte, dar 
nevalidate în cadrul unor proceduri 
interne de admitere  (prin interviuri, 
examene, teste, elaborări de portofolii 
ş.a.) – constatarea tardivă a calităţii 
slabe a actului educaţional de la 
nivelul secundar de treapta a doua; 

• Diminuarea calităţii, competitivităţii 
produselor şi traseelor educaţionale 
terţiare; 

• Diminuarea relevanţei actului 
educaţional şi transformarea acestuia 
doar într-o perioadă temporală 
condiţionată pentru accesul specializat 
(licenţiat) în câmpul muncii. 

 
Din tabelul de mai sus poate fi observat faptul că efectele care deja se evidenţiază şi care se vor 
amplifica în timp demonstrează că intervenţia guvernamentală generează mai degrabă practici şi 
efecte inechitabile şi restrictive decât garantează practici echitabile şi flexibile. De asemenea, 
efectele sunt mai degrabă pe termen scurt şi mediu. 
Unul din fenomenele negative enunţate în tabel şi demonstrate de statistici este creşterea ratei 
şomajului în rândul tinerilor. Astfel, în anul 2006 rata şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani) a fost 
de 14,4%, iar ponderea şomerilor tineri în total şomeri a fost de 30,5%. În anul 2007 rata şomajului 
în rândul tinerilor (15-24 ani) a fost de 17,1% iar ponderea şomerilor tineri în numarul total de  
şomeri a fost de 27,3%.47 Astfel, devine evidentă situaţia în care autorităţile guvernamentale s-au 
concentrat mai degrabă pe soluţionarea efectelor şi nu cauzalităţilor structurale care generează 
profunde dezechilibre şi disparităţi sociale. 
De asemenea, un alt fenomen periculos se evidenţiază prin incoerenţa şi necuplarea cu activitatea 
depusă în cadrul câmpului muncii. Sistemul de formare profesională iniţială utilizează în continuare 
metode şi conţinuturi demodate şi inutile activităţii profesionale. Deşi Republica Moldova tinde a 
deveni o societate bazată pe cunoaştere, aşa cum stipulează noul program politic al Partidului 
Comuniştilor din Republica Moldova,  resursa umană beneficiară de procesul de formare iniţială 
iese din sistem total neadaptată pieţei forţei de muncă. Adiţional acestui fenomen, produsul obţinut, 
resursa umană formată, este o personalitate anxioasă, rigidă, furioasă pe propriul statut social, 
apatică şi chiar intolerantă. În subcapitolul următor este analizată mai în detaliu această situaţie 
antagonică dezideratelor declarative ale actualei puteri politice. 
 
 
 

                                                           
47Conform datelor statistice publicate de Biroul Naţional de Statistică din Republica Moldova, în materialul „Piaţa forţei 
de muncă, anul 2007”, publicat la 29 martie 2008 şi disponibil în variantă electronică la adresa: 
http://www.statistica.md/statistics/dat/1136/ro/PiataFM_ocup_somaj_anul2007.pdf, precum şi în materialul „Piaţa forţei 
de muncă, anul 2006”, publicat la 05 iulie 2007 şi disponibil în variantă electronică la adresa: 
http://www.statistica.md/statistics/dat/1002/ro/PiataFM_ocup_somajul_anul_2006.pdf 
ultima dată accesate la 28 aprilie 2008; 
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2.6 Ce produce sistemul educaţional: un absolvent adaptabil sau un absolvent supus şi anxios? 
Reieşind din aspectele analitice anterioare este potrivită aplicarea unei grile prin care să se 
evidenţieze ce tip de absolvent produce câmpul universitar intern. Având în vedere faptul că 
sistemul educaţional operează cu beneficiari care posedă aspiraţii educaţionale şi profesionale 
specifice, sistemul educaţional terţiar trebuie să ia în considerare opţiunile şi tendinţele individuale 
ale fiecărui beneficiar.  
Figura 2 prezintă mai în detaliu posibilităţile pe care le are sistemul educaţional terţiar de a se 
comporta cu propriul beneficiar direct – studenţii.48 Inspirat din modelul specific analizei 
tranzacţionale, modelul în cauză oferă posibilitatea de a vizualiza ce fel de absolvent produce 

sistemul universitar intern.  Modelul are ca repere axiale două componente indispensabile actului 
educaţional: (a) eul fiecărui beneficiar şi (b) procedurile de acces şi de menţinere în sistemul 
educaţional. Astfel, în dependenţă de felul pozitiv sau negativ al eului şi ale procedurilor de 
admitere şi menţinere, pot fi evidenţiate patru opţiuni de acţiune / comportament şi   fiecare având 
propriul rezultat specific reliefat prin beneficiar: pasiv, deprimat, agresiv şi asertiv. 
                                                           
48Modelul a fost adaptat după conţinutul prezentat de Şerban Iosifescu în IOSIFESCU, Şerban – coord. (2001), 
Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării, pag. 31 - 34; 
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Pentru sistemul educaţional terţiar autohton este specific contextul predominării părţii care cuprinde 
câmpul educaţional persecutor. Astfel, unii absolvenţi sunt poziţionaţi în cadranul care descrie un 
caracter agresiv – un beneficiar greu asertibil şi adaptabil în cadrul pieţei forţei de muncă. Alţii, se 
poziţionează în cadranul beneficiarului pasiv  - care dezvoltă un caracter supus, visător şi rebel.  
Chiar dacă beneficiarii agresivi sunt cooperanţi, manifestările anxioase sunt evidenţiate în diversele 
ipostaze ale vieţii profesionale sau relaţionării cu instituţiile din spectrul societal. Prin urmare, în 
ciuda faptului că actualul mecanism de admitere şi de menţinere în sistemul de învăţământ superior 
tinde să genereze echitate socială, acesta generează în schimb: 

• o personalitate axioasă, deşi la prima vedere sistemul oferă un cadru cooperant, ceea ce 
determină perpetuarea unei stări cooperante, dar care poate fi considerată a fi de vitrină; 

• o personalitate rigidă, chiar dacă la prima vedere aceasta este adaptabilă în diversele 
contexte profesionale şi epistemice; 

• o personalitate visătoare (vizionară), dar care este atenuată de un context de 
supunere sistemică fundamentat pe principiul centralismului democratic; 

• o personalitate rebelă, dar care are însă tendinţa de a „distruge” contextul în care se 
află în loc să evalueze erorile sistemice şi să ofere alternative relevante -  asumarea 
de responsabilităţi sociale şi comunitare.  

Această tipologie de personalitate fundamentează activitatea profesională a beneficiarilor serviciilor 
educaţionale terţiare, transferându-le către celelalte sfere societale. Mai mult decât atât, dacă aceste 
aspecte sunt privite din perspectivă economică atunci se poate constata faptul că, în decursul unei 
perioade îndelungate de timp, pierderile economice vor fi colosale. În mare parte, cohorta actuală de 
absolvenţi va trebui reeducată în spiritul societăţii reflexive bazate pe cunoaştere şi nu în spiritul 
progresului economic fundamentat pe dependenţă şi loialitate faţă de autoritate, implicit cea 
cognitivă (cadru didactic, asistent, formator, facilitator ş.a.). Ori, pentru 
reeducarea socială guvernul va trebui să aloce resurse bugetare 
consistente pentru înfăptuirea diverselor programe şi acţiuni publice cu 
scop educaţional. 
În contextul autohton, se poate susţine faptul că în calitatea lor de 
stakeholderi, atunci când este elaborată oferta educaţională, opţiunile şi 
aspiraţiile educaţionale şi profesionale ale candidaţilor/studenţilor nu sunt 
luate în considerare. Agenţiile specializate elaborează şi decid oferta fără 
a avea în vedere partea direct implicată în procesul educaţional. Astfel, 
agenţiile guvernamentale  specializate, sub premisa garantării echităţii sociale în accesibilitatea la 
serviciile educaţionale terţiare, îşi prezervă dreptul de condiţionare unilaterală şi exclusivistă în 
stabilirea traseelor educaţionale şi profesionale ale candidaţilor. De aceea, studenţii rămân a fi 
dezamăgiţi de activitatea curriculară şi practică de formare profesională iniţială. În sistemul de 
învăţământ superior din Republica Moldova această stare de fapt este definitorie şi se reflectă în 
mod direct asupra sănătăţii sociale a beneficiarilor actului educaţional. Totodată, această stare de 
fapt se reflectă ulterior şi asupra satisfacţiei profesionale. După cum am mai enunţat, acest tip de 
comportament amplifică inechităţile sociale mai ales în ceea ce priveşte menţinerea în sistem. 
Chiar dacă autorităţile oferă o gamă restrânsă de stimulente pentru menţinerea în sistem, se constată 
că impactul acestor intervenţii este atenuat tocmai datorită calităţii precare ale tacticilor aplicate. 
Oportunităţile şi stimulentele existente (de exemplu, bursele acordate de preşedintele statului, 
bursele acordate de guvern) sunt gestionate netransparent şi se focalizează pe criteriul cantităţii (cea 
mai mare medie de studii) şi nu şi pe criteriul de calitate şi pertinenţa efortului depus. Prin acest 
mod de aplicare a practicilor stimulatorii este promovată o stare inechitabilă. Desigur, însăşi  faptul 
prin care autorităţile gestionează această dimensiune educaţională se reflectă asupra aspectului 
motivaţional. Însă, acest efort de politici rămâne a fi un efort minimal şi atenuat de starea 
inechitabilă perpetuată. 
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2.7 Utilitatea şi relevanţa dezbaterilor în spaţiul public 
Deja de trei ani în spaţiul public autohton sunt consumate dezbateri asupra aspectelor referitoare la 
modul în care este garantat accesul cetăţenilor Republicii Moldova, inclusiv şi a celor străini, la 
serviciile educaţionale oferite de instituţiile de învăţământ superior din câmpul universitar naţional. 
După mai multe dispute de ordin politic, dar şi după o serie de interpelări, 
la 18 decembrie 2007, Curtea Constituţională a Republicii Moldova a 
constatat ca Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind planul de 
înmatriculare în instituţiile de învăţământ în anul 2007-2008 este 
conformă cu prevederile constituţionale şi ale cadrului legislativ specific 
din Republica Moldova49. Dacă din punctul de vedere al conformităţii cu 
prevederile constituţionale actul normativ concordă cu legislaţia internă, 
HG-ul în cauză creează o discrepanţă majoră între necesităţile 
beneficiarilor, fizici sau juridici, şi oferta condiţionată a Guvernului. Din 
punctul de vedere al relevanţei actului educaţional de nivel terţiar 
intervenţia guvernamentală este contraproductivă demersurilor 
autorităţilor Republicii Moldova în domeniul dezvoltării sociale şi 
economice durabile şi echilibrate. În acest sens, poziţia Curţii 
Constituţionale a Republicii Moldova readuce în discuţie definirea autonomiei instituţionale a 
instituţiilor de învăţământ superior publice şi private, a rolului instituţiilor guvernamentale 
specializate de a reglementa piaţa internă a educaţiei terţiare, dar şi a echităţii sociale din perspectiva 
dezvoltării durabile a Republicii Moldova. 
De-a lungul celor peste doi ani, în spaţiul public autohton au fost emise o serie de argumente care 
invocau principiile echităţii şi a dreptului de a beneficia de servicii educaţionale în câmpul 
universitar naţional. Poziţiile critice au fost invocate mai degrabă de comunitatea de politici publice 

şi a unor partide politice, decât de însăşi potenţialii beneficiari ai serviciilor educaţionale 
universitare.50 Acest fapt denotă o anomalie socială, care, într-o perioadă imediată de timp, se va 
transpune asupra calităţii actului educaţional51, iar într-o perioadă mai îndelungată de timp vizează 
adaptabilitatea şi satisfacţia profesională a fiecăruia dintre beneficiarii direcţi ai actului educaţional. 
Ambele procese comportă o reflectare corespunzătoare asupra competitivităţii economice a 
Republicii Moldova, mai ales în contextul relaţionării sale cu Uniunea Europeană. De fapt, se 
promovează un model de încorporare rigidă şi profesională a cetăţenilor, model care este total 

                                                           
49După: Comunicatul de presă „Guvernul a stabilit legal planurile de înmatriculare” emis de către Serviciul de presă al 
Curţii Constituţionale a Republicii Moldova,  http://www.constcourt.md/news_ro/sedinta_18_dec.htm,  ultima dată 
accesat la 03 martie 2008; 
50Cel puţin până la acest moment niciunul dintre potenţialii beneficiari ai serviciilor educaţionale nu a iniţiat un proces 
în instanţele judiciare din Republica Moldova în care să reclame libertatea de a beneficia de servicii educaţionale terţiare 
corespunzătoare propriilor doleanţe; 
51Nu cantitatea beneficiarilor fundamentează calitatea procesului educaţional, ci pertinenţa respectivului act educaţional 
şi relevanţa beneficiarului în cadrul respectivului context educaţional. A se vedea dimensiunea capabilistă a procesului 
educaţional; 
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CASETA 1.  Consideraţiile Curţii Constituţionale a Republicii Moldova asupra unor prevederi 
din HG „Cu privire la planurile de înmatriculare în anul 2007 în instituţiile de învăţământ 
superior (ciclul 1), mediu de specialitate si secundar profesional”  
„Reglementările guvernamentale contestate, consideră susţinătorii lor, n-au îngrădit nici 
libertatea de alegere a domeniului de pregătire profesională, întrucât pentru candidaţi au fost 
oferite suficiente oportunităţi de înmatriculare, în funcţie de capacităţile şi aptitudinile fiecăruia. 
Mai mult ca atât, instituirea reglementarilor date are şi scopul de a diminua efectele problemelor 
sociale, economice şi de alt ordin, generate de înmatriculările excesive în baza de contract 
practicate mai mulţi ani la rând. Supraaglomerarea instituţiilor universitare la unele specialităţi 
diminuează şi calitatea procesului de formare profesională, dar şi şansa de angajare în câmpul 
muncii a viitorilor absolvenţi” 
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antagonic obiectivelor orizontale promovate de UE prin programele şi acţiunile sale: flexibilitatea şi 
adaptabilitatea forţei de muncă. 
Pe de o parte, autorităţile şi-au justificat politica centralistă de admitere, făcând apel la practicile  
echităţii sociale incluse în normele şi metodologia de admitere. Pe de altă parte, comunitatea de 
politici publice şi unii dintre potenţialii beneficiari demonstrau prin argumente elocvente că procesul 
de admitere este inechitabil şi că limitează considerabil preferinţele individuale, discriminând 
potenţialii candidaţi după criteriul de vârstă şi calificări deţinute. Este cert faptul că ambele părţi au 
prezentat consideraţii întemeiate asupra intervenţiei guvernamentale. 
Acţiunile primei părţi, celei guvernamentale, au fost justificate datorită faptului că în cadrul 
normativ şi metodologic de admitere au fost stipulate criterii distincte de admitere pentru diverse 
categorii de candidaţi: mediul rural de rezidenţă, candidaţi originari din zona de conflict, candidaţi 
din grupuri etnice etc. Justificarea intervenţiei  guvernamentale se legitima pentru reglementarea 
centralizată a admiterii în instituţiile de învăţământ superior publice, dar şi nu pentru instituţiile 
private. În acest sens, instituţiile guvernamentale abilitate trebuiau să conceapă un document cadru 
care să precizeze modul de aplicare a procedurii de admitere şi nu să reglementeze standardizat şi 
procesul de admitere şi să repartizeze cote de admitere. Totuşi, odată ce faţă de anul 2006, în anul 
2007 plafonul de admitere pentru nivelul terţiar a fost redus cu 17,2%, menţinând aceleaşi alocări 
financiare pe cap de student, poziţia guvernamentală deja nu mai poate fi agreată ca făcând parte din 
demersurile de generare a echităţii sociale, ci din contra de promovare a inechităţii sistemice prin 
avantajarea nivelului secundar profesional faţă de nivelul terţiar. Instituţiile guvernamentale nu au 
reuşit să găsească o cale optimă de soluţionare a crizei şi au preferat să maximizeze intervenţia în 
cadrul câmpului universitar naţional. 
Justificarea demersurilor celei de a doua părţi, comunitatea de politici publice şi reprezentanţii unor 
partide politice de opoziţie, constă în faptul că aceasta a demonstrat într-un mod pertinent modul 
defectuos prin care s-au luat deciziile de stabilire a normelor şi cotelor de admitere.  Reprezentanţii 
acestei părţi au prezentat date privind accesul limitat la informaţii şi posibilităţi limitate de alegere a 
instituţiilor în care-şi pot depune dosarele. Totodată, această parte a subliniat faptul că prin 
generarea de echităţi structurale52 în procesul de admitere au fost promovate inechităţi specifice 
dimensiunii capabiliste, care, aşa cum am mai enunţat, în timp pot fi mai dăunătoare condiţiilor 
economice şi sociale decât inechităţile structurale. 
Cu certitudine, într-o asemenea situaţie ambele părţi au fost justificate să utilizeze noţiunea de 
echitate. Totuşi, o politică publică educaţională, mai ales care se referă la învăţământul superior, 
trebuie să ţină cont de ambele puncte de vedere. 
Este util de remarcat faptul că după intervenţia guvernamentală, unilaterală şi restrictivă, în procesul 
conceptul de echitate socială tinde a fi privit doar prin prisma argumentului precum că 
accesibilitatea trebuie să fie garantată mai ales prin reducerea ponderii de locuri alocate în regim cu 
taxă de studii şi mărirea considerabilă a celor finanţate de la bugetul de stat. Într-o asemenea logică 
se înscrie demersul intervenţiei guvernamentale. Însă, sistemului de învăţământ superior nu i-au fost 
alocate mai multe resurse financiare de la bugetul de stat. Alocările financiare pe cap de student au 
rămas aceleaşi, iar ponderea celor care studiază în baza taxelor de studii rămâne a fi la fel de ridicată 
ca şi în perioada anterioară. De exemplu, în anul de studii 2007/2008 ponderea beneficiarilor de 
studii terţiare care îşi achita taxa de studii constituie 77,7%, pe când cea a beneficiarilor finanţaţi de 
la bugetul de stat este de 21,8 %, iar cea a surselor complementare (de tip sponsorizare, grant sau 
bursă de studii) doar de 0,5%.53 Faptul că în contextul Anului Tineretului, an pre-electoral, sunt 
dislocate resurse bugetare pentru mărirea cotei de înmatriculare finanţate de bugetul de stat cu 30% 
sau 50% faţă de anul precedent, demonstrează caracterul electoral al intervenţiei guvernamentale. 

                                                           
52Pe criterii teritoriale, nivele sociale, ş.a. 
53Conform datelor statistice publicate de Biroul Naţional de Statistică din Republica Moldova, în materialul „Activitatea 
instituţiilor de învăţământ superior, la începutul anului de studii 2007/08”, publicat la 25 decembrie 2007 şi disponibil în 
variantă electronică la adresa: http://www.statistica.md/statistics/dat/1089/ro/Activ_inst_inv_supp_2007-2008.pdf, 
ultima dată accesat la 05 martie 2008; 
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Aici apare o întrebare pertinentă: „În condiţiile economice actuale oare Guvernul îşi permite să 
finanţeze actul educaţional şi menţinerea în sistem a mai mult decât 1/4 din cohorta totală de 
beneficiari înmatriculaţi în câmpul universitar naţional?”. La prima vedere desigur ca nu. În 
realitate,54 dacă este reformat sistemul de învăţământ superior iar aspectul finanţării de la bugetul de 
stat este redefinit, cota de susţinere directă, totală sau partajată a procesului educaţional de nivel 
terţiar, poate creşte până la maxim 1/3 din cohorta totală de beneficiari înmatriculaţi în câmpul 
universitar naţional. Restul de 2/3 revenind altor mecanisme de finanţare a actului educaţional: surse 
financiare individuale, credite bancare, granturi corporative, burse din alte fonduri decât cele de la 
bugetul de stat, sponsorizări de la persoane fizice şi juridice. 
Concluzionând, poate fi remarcat faptul că dacă în anul 2006 a primat 
argumentul garantării echităţii sociale prin corelarea cu necesităţile pieţei 
forţei de muncă, atunci în anul 2008 se constată faptul că în câmpul 
universitar intern se manifestă aceleaşi disparităţi sociale, iar piaţa forţei 
de muncă nu este deloc interconectată cu piaţa educaţiei terţiare. Mai mult 
decât atât, unele dintre disparităţile sociale specifice dimensiunii 
structurale au devenit a fi şi mai pregnante, faţă de perioada anterioară. 
De exemplu, disparităţile transversale: dimensiunea de vârstă, 
dimensiunea calificărilor deja deţinute, dimensiunea zonelor şi domeniilor 
defavorizate ş.a. 
 
2.8 Disponibilităţi guvernamentale  
Pentru îmbunătăţirea stării de fapt au fost elaborate multiple documente cu caracter strategic şi de 
programare, în cadrul cărora sunt încorporate elemente specifice echităţii sociale în admiterea şi 
menţinerea în cadrul sistemului educaţional. De aceea, în continuare mă concentrez pe analiza 
principalelor documente de programare, dar şi de raportare. 
 
2.8.1 Principalele prevederi legale  
Legea învăţământului 547-XIII din 21 iulie 1995 garantează un acces echitabil la studii universitare.   
Astfel, unul din principiile învăţământului enunţate în Art. 4 al Legii se referă la accesibilitatea 
studiilor, iar Art. 6 reglementează dreptul la învăţătură. Astfel, aliniatul (2) al Art.6 specifică: „statul 
asigură şanse egale de acces în instituţiile de stat  de învăţământ liceal, profesional, mediu de 
specialitate şi superior în funcţie de aptitudini şi capacităţi”. 
Alin 3 din Art. 26 şi acelaşi aliniat din Art. 27 stabilesc că admiterea în învăţământul superior / 
universitar este organizată de instituţiile de învăţământ superior / universităţi după criteriile stabilite 
de către autoritatea ministerială (Ministerul Educaţiei şi Tineretului în titulatura actuală). 
 
2.8.2 Echitatea socială în domeniul educaţional ca prerogativă de programare strategică 
Prerogativa politică a în ceea ce priveşte asigurarea echităţii sociale rezidă în multitudinea de 
documente, strategii şi programe. Elaborate de instituţiile guvernamentale din Republica Moldova, 
apoi  supuse dezbaterilor publice şi parlamentare, aceste documente se fundamentează pe o viziune 
politică a tuturor actorilor interesaţi. Analizând atent documentele programatoare şi de raportare 
elaborate de instituţiile guvernamentale din Republica Moldova, se constată faptul că echitatea 
socială reprezintă una din prerogativele prioritare, inclusiv în ceea ce priveşte domeniul educaţional. 
Astfel, atenţia analitică vizează următoarele documente cu caracter politic: 

 Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2008-2009 
„Progres şi integrare”; 

 Strategia Naţională de Dezvoltare - SND; 
 Strategia Naţională de Acţiuni „Educaţie pentru Toţi” pentru anii 2004 – 2008 (SNET) 

                                                           
54În cazul în care Guvernul doreşte să-şi mărească cota de finanţare, fie datorită politicii de asistenţa socială lărgită, 
corespunzătoare statului bunăstării sociale, fie datorită presiunilor de ordin politic; 

În perioada anilor 
2006 - 2008 unele 
dintre disparităţile 

sociale specifice 
dimensiunii structurale 

au devenit a fi şi mai 
pregnante, faţă de 

perioada anterioară. 
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 Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu (CCTM); 
 Proiectul Concepţiei modernizării sistemului de învăţământ din Republica Moldova. 

 
Prevederi ale programului de guvernare 
Programul de guvernare al actualului Guvern al Republicii Moldova nu conţine explicit vreo 
referinţă la aspectul asigurării echităţii sociale în învăţământul superior. Totuşi, pot fi extrase două 
elemente relevante ale acestui document analitic: 

• perfecţionarea continuă a metodologiilor de evaluare a rezultatelor instruirii şi revizuirea 
sistemului actual de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţământ; 

• dezvoltarea proceselor de instruire şi formare profesională prin racordarea programelor 
educaţionale şi de formare profesională la cerinţele şi exigenţele pieţei muncii, implicarea 
beneficiarilor direcţi în modernizarea; continuă a programelor instruirii şi formării 
profesionale şi implicarea tinerilor în procesele de guvernare a instituţiilor de învăţământ. 

Prin urmare, se poate considera faptul că actualul cabinet de miniştri, preluând sarcinile 
precedentului cabinet de miniştri – prezidat de Vasile Tarlev, nu se concentrează pe reformarea 
procesului de admitere şi aplicare a practicilor de acces echitabil în sistemul educaţional terţiar. 
Concentrându-se pe eludarea efectelor negative, actualul cabinet de miniştri  preferă să perpetueze 
starea de fapt. Deja este observabil faptul că preocupările se concentrează mai degrabă pe aspecte 
electoral-populiste şi clientelare, decât pe aspecte de soluţionare a cauzalităţilor ce generează efecte 
inechitabile. 
 
Prevederi specifice încorporate în  Strategia Naţională de Dezvoltare pentru anii 2008 -2011 
Strategia Naţională de Dezvoltare (SND) are rolul de a stabili o listă restrânsă de priorităţi cu impact 
maxim asupra dezvoltării economice şi sociale a Republicii Moldova până în anul 2011. elaborată 
pe parcursul anului 2007, şi aplicabilă începând cu anul 2008, SND reprezintă documentul de 
continuare a SCERS. În capitolul 4 al documentului „Îmbunătăţirea calităţii şi sporirea accesului 
echitabil la serviciile educaţionale” sunt stipulate următoarele considerente: „Cu toate că a înregistrat 
progrese importante, Republica Moldova încă are multe de făcut în vederea înlăturării inechităţilor 
sociale şi a sporirii calităţii serviciilor educaţionale. Există o serie de factori ce împiedică atingerea 
obiectivelor importante la acest capitol: sărăcia, emigraţia şi managementul ineficient al resurselor 
financiare. Combaterea acestor fenomene adverse va solicita măsuri inovative, sporirea eficienţei 
sectorului educaţional...”55 Totuşi, faţă de SCERS, obiectivele prevăzute în SND sunt concentrate cu 
precădere către nivelul învăţământului primar, secundar general şi secundar profesional. Deşi în 
procesul de dezbateri publice au fost enunţate multiple aspecte privind funcţionarea eficientă a 
nivelului educaţiei terţiare, varianta finală a SND încorporează extrem de puţine elemente în această 
direcţie. Totodată, elementele incorporate se referă mai degrabă la aspecte ce ţin de optimizarea 
procesului educaţional şi a spectrului instituţional şi nu la aspecte privind accesibilitatea echitabilă 
la serviciile educaţionale terţiare. 
 
Prevederi specifice ale Strategiei Naţionale „Educaţie pentru Toţi” 
Strategia Naţională „Educaţie pentru Toţi”(SNET) reprezintă un document programator elaborat 
în perioada anilor 2002 -2003 şi adoptat de Guvernul Republicii Moldova la 4 aprilie 2003 prin HG 
nr. 410. Strategia punctează o serie de aspecte problematice privind accesibilitatea tuturor 
categoriilor sociale la serviciile educaţionale, situaţia instituţiilor educaţionale (cu caracter formal 
sau nonformal).  Coroborată cu Declaraţia de la Dakar şi cu referinţele Consiliului de la Dakar 
asupra Republicii Moldova, SNET stabileşte trei direcţii prioritare de acţiune: educaţia timpurie, 
accesul la educaţia de bază de calitate, în special a copiilor aflaţi în situaţii deosebit de dificile, 
educaţia nonformală. 

                                                           
55După Strategia Naţională de Dezvoltare, document accesibil în versiune electronică la adresa: 
http://www.scers.md/files/Strategia_nationala_dezvoltare295A.pdf, ultima dată accesat la 03 aprilie 2008;   
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În baza SNET guvernul Republicii Moldova a aprobat la 21 mai 2004 Planul Naţional de Acţiuni 
„Educaţie pentru Toţi” pentru anii 2004 – 2008 (PNAET), care stabileşte o serie de acţiuni 
prioritare conform obiectivelor şi domeniilor de intervenţie stabilite de SNET. Mai mult decât atât, 
PNAET face referinţe contextuale şi la SCERS, coroborând astfel obiectivele şi acţiunile de 
asigurare a accesibilităţii la serviciile educaţionale. În schimb, SNET şi PNET nu fac referi directe 
la nivelul învăţământului superior, exceptând câteva situaţii contextuale. 
 
Prevederi relevante încorporate în Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu  
Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu (CCTM) pe anii 2007 – 2009, elaborat de Ministerul 
Finanţelor stabileşte un cadru macro-fiscal şi priorităţile pentru politicile bugetare pentru perioada 
2007 – 2009.56 Acest document programator invocă faptul că unul din scopurile politicilor fiscale de 
venituri publice pentru anii 2007 – 2009 este să asigure o echitate, stabilitate şi transparenţă fiscală. 
Implicit, acest scop se aplică şi pentru politicile de cheltuieli publice şi alocări sectoriale. 
În domeniul de competenţă a acestui studiu, CCTM stabileşte următoarele două priorităţi:57  

 sporirea accesului la educaţie, în general la educaţia generală şi a calităţii serviciilor 
educaţionale; 

 susţinerea cu burse a elevilor şi studenţilor. 
Aceste obiective sunt detaliate în Anexa 11 a CCTM „Planul strategic de cheltuieli în domeniul 
educaţiei 2007-2009” unde este descrisă situaţia curentă, sunt enunţate scopurile şi obiectivele 
sectoriale, acţiunile de reformare în cadrul programelor, implicaţii asupra gestionării bugetului şi 
indicatorii de monitorizare. Planul a fost elaborat în conformitate cu prevederile SCERS, SNET cât 
şi alte programe din domeniul educaţional.   
Însă, CCTM nu schiţează în mod explicit o accesibilitate sporită la nivelul învăţământului superior 
şi nici nu indică explicit perspectiva reformării sistemului de finanţare a învăţământului superior. 
Totuşi, per ansamblu, în cadrul Programului IX „Managementul şi administrarea în domeniul 
educaţiei” se specifică, ca acţiune de reformare în cadrul programelor, următorul demers: 
„dezvoltarea unor sisteme de finanţare noi şi mai eficiente pentru învăţământ”58. 
Anexa 11 a CCTM prezintă situaţia curentă corespunzătoare Programului III „Învăţământul 
superior” unde ca obiectiv primordial, coroborat cu SCERS, este: „sporirea sistematică a calităţii 
serviciilor educaţionale”. În acest sens, conform interesului acestui document analitic, una din 
acţiunile reformatoare ale Programului III se referă la majorarea burselor studenţilor: este prognozat 
faptul că anual acestea se vor majora cu 35%.59 Din punctul de vedere al coeziunii şi echităţii sociale 
cota de acces la studii al tinerilor din localităţile rurale şi familiile dezavantajate este considerată un 
indicator de monitorizare. 
Este util de menţionat faptul că în versiunea CCTM pentru anii 2008 – 2010 (în cadrul Anexei V, 
Programul 5, „Învăţământ Superior”) aspectele privind asigurarea principiilor echităţii sociale sunt 
eliminate.60 Accentele sunt puse pe relansarea învăţământului superior pedagogic şi medical şi 
optimizarea specializărilor instituţiilor de învăţământ superior61. În modul acesta proiectările 

                                                           
56Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu (2007-2009), Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, document disponibil 
în variantă electronică la adresa: http://www.mf.gov.md/common/middlecost/middlecostperiod/CCTM_2007-
2009_text_final.pdf , ultima dată accesat la 02 aprilie 2008; 
57Idem, a se vedea paragraful 152, pag. 36; 
58Idem, Anexa 11 „Planul strategic de cheltuieli în domeniul educaţiei 2007-2009”, pag. 119; 
59Această prevedere a fost cât de cât implementată, într-un context în care aproximativ toate categoriile de alocări 
sociale au fost mărite (pensii, subvenţii de şomaj ş.a.); 
60Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu (2008-2010), Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, document disponibil 
în variantă electronică la adresa: Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu (2007-2009), Ministerul Finanţelor al Republicii 
Moldova, document disponibil în variantă electronică la adresa: 
http://www.minfin.md/common/middlecost/CCTM2008/anexa_5.pdf, ultima dată accesat la 02 aprilie 2008; , ultima 
dată accesat la 02 aprilie 2008; 
61Într-un anumit fel, aceasta prerogativă induce ideea amplificării intervenţiei guvernamentale pe piaţa învăţământului 
superior; 
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bugetare tind să nu mai acopere nici dimensiunea structurală a echităţii sociale în accesibilitatea 
serviciilor educaţionale terţiare. 
 
Prevederi relevante stipulate în proiectul Concepţiei modernizării sistemului de învăţământ din 
Republica Moldova 
Proiectul Concepţiei modernizării sistemului de învăţământ din Republica Moldova are rolul de 
a stabili cadrul conceptual şi metodologic de dezvoltare a întregului sistem de învăţământ din 
Republica Moldova în contextul Republicii Moldova. Astfel, Concepţia are ca scop „transformarea 
sistemului de învăţământ într-un factor prioritar de asigurare a dezvoltării social-economice 
durabile a Republicii Moldova , racordarea lui la tendinţele dezvoltării educaţiei pe plan 
internaţional, în vederea integrării în spaţiul educaţional european”.62 Concepţia reprezintă 
fundamentul noului cadru legislativ şi normativ privind domeniul educaţional din Republica 
Moldova. Noul cadru se află deja de aproape doi ani în proces de analiză legislativă. De asemenea, 
Concepţia se bazează pe perspectivele de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova. 
Concepţia prezintă pe scurt situaţia actuala a sistemului de învăţământ din Republica Moldova şi 
trasează o serie de premise în vederea modernizării continui a învăţământului. 
Din punct de vedere al echităţii şi accesibilităţii la serviciile educaţionale Concepţia indică faptul că 
unele categorii sociale au un acces limitat la acest tip de servicii din cauza aprofundării diferenţierii 
sociale. În acest sens, concepţia prezintă succint demersurile efectuate de către instituţiile 
guvernamentale în vederea sporirii accesului echitabil la serviciile educaţionale (de exemplu, 
majorarea ciclică a cuantumului bursei, dar şi a cotei burselor (70% din studenţii bugetari) etc.). În 
acest context, proiectul Concepţiei expune şi demersul experimental al autorităţilor guvernamentale 
abilitate de perfecţionare a metodologiei de finanţare bugetară a sistemului de învăţământ. Se 
constată faptul că acest document-cadru enunţă un deziderat care trebuie să stea la baza modernizării 
întregului sistem educaţional din Republica Moldova. 
În acest context, este enunţat faptul că se „necesită o nouă viziune de ansamblu asupra schimbărilor 
cantitative şi calitative de sistem”63, iar unul din imperativele doctrinare ale politicii educaţionale se 
referă la: „sporirea accesibilităţii învăţământului pentru toate păturile sociale”. Un alt element 
esenţial în ceea ce priveşte accesibilitatea şi echitatea la serviciile educaţionale este stipulat la 
capitolul de obiective ale sistemului de învăţământ. Astfel, pot fi remarcate două obiective esenţiale 
pentru demersurile acestui studiu: 

 asigurarea garanţiilor de stat ale accesibilităţii şi şanselor egale în obţinerea studiilor; 
 finanţarea sistemului de învăţământ pe bază de programe în raport cu performanţele 

obţinute. 
La capitolul de învăţământ superior Concepţia stipulează un obiectiv specific echităţii sociale şi 
anume: „stimularea motivaţiei de participare la educaţia superioară, mai ales a categoriilor 
defavorizate economic”. Astfel, ca  priorităţi de dezvoltare a învăţământului superior Concepţia 
specifică următoarele: 

i. asigurarea accesului la învăţământul superior de calitate; 
ii. renovarea finanţării învăţământului superior în baza principiilor: 

 reconsiderării surselor de finanţare; 
 trecerii la finanţarea pe programe şi performanţe; 
 autonomiei financiare. 

Pe lângă aceste elemente Concepţia mai face anumite referiri la accesibilitatea echitabilă la studii 
(de exemplu, în cazul sistemului de management educaţional, autonomia instituţională şi 
parteneriatul social în învăţământ). De exemplu, în capitolul ce se referă la dezvoltarea resurselor 
umane în învăţământ, pentru formarea contingentelor de studenţi se va aplica următorul principiu de 

                                                           
62Proiectul Concepţiei modernizării sistemului de învăţământ din Republica Moldova, pag 1. Disponibil în variantă 
electronică la adresa: http://www.parlament.md/download/drafts/ro/3464.2006.doc ultima dată accesat la 30 martie 
2008; 
63Idem, pag. 2; 
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bază: „perfecţionarea serviciilor sociale oferite studenţilor şi diversificarea susţinerii lor financiare 
(corelarea sistemului de acordare a burselor cu unele standarde minime de performanţă, creşterea 
ponderii burselor private, crearea sistemului împrumuturilor de studii de la bănci sau de la alte 
organisme financiare) ”. 
 
Alte documente relevante 
Pe lângă aceste documente mai poate fi specificat şi Programul de modernizare a sistemului 
educaţional din Republica Moldova64, care reiterează obiectivele şi activităţile enunţate în SNET, 
SCERS. Pentru demersurile acestui studiu sunt relevante anumite acţiuni cuprinse în obiectivele 13 
şi 15 ale programului. De exemplu, la obiectivul 13 prima acţiune enunţă perfecţionarea sistemului 
de admitere în învăţământul superior conform criteriilor de merit şi vocaţie. 
Un ultim document relevant este Planul de Acţiuni Uniunea Europeană Republica Moldova – 
(PAUERM), care este un document programator cu caracter politic, ce stabileşte obiectivele 
strategice ale relaţionării Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Finalitatea Planului este o 
intensificare a colaborării sectoriale la nivelul aspectelor permisive, de apropiere şi relaţionare 
activă, ale politicilor comunitare. Din punct de vedere al accesibilităţii la serviciile educaţionale 
Planul face referinţă doar la nivelul primar şi secundar65. În alte contexte, elemente de echitate şi 
coeziunea socială se regăsesc ca activităţi (egalitatea de şanse, bunăstarea socială a populaţiei ş.a.). 

 
*** 

Conform acestor documente programatorii devine evident faptul că instituţiile din mediul 
guvernamental, dar şi mediul politic, sunt cointeresate pentru asigurarea unui sistem educaţional 
terţiar echitabil şi accesibil tuturor categoriilor sociale. Însă, se observă faptul că pentru perioada 
post 2006 se evidenţiază o ruptură de abordare faţă de perioada anterioară. Mai mult decât atât, se 
remarcă faptul că mai toate documentele programatorii subliniază acelaşi demers: sporirea 
accesului echitabil la serviciile educaţionale. Dacă până în anul 2004 se afirma faptul că nu există 
repere plauzibile în cadrul actelor politice şi guvernamentale privind accesul echitabil la studii, în 
prezent acestea există. Prin urmare, este nevoie de o implicare mai activă a instituţiilor 
guvernamentale în acceptarea propunerilor concrete şi focalizate privind redresarea situaţiei, venite 
din partea societăţii civile sau a experţilor independenţi. Mai trebuie de specificat faptul că în 
contextul Anului Tineretului Guvernul a impulsionat aplicarea unor programe publice, stipulate în 
documentele strategice şi de programare enunţate mai sus. 
 
2.9 În esenţă, este echitabil sau nu procesul de admitere / înmatriculare şi de menţinere în 
sistemul educaţional terţiar? 
În subcapitolele anterioare am analizat faţetele tacticilor aplicate pentru asigurarea accesului 
echitabil la serviciile educaţionale de nivel terţiar. După cum s-a putut sesiza starea de fapt este una 
deplorabilă, iar categoriile ţintă de beneficiari sunt încă foarte greu identificabile – deoarece nivelul 
de sărăcie afectează o pondere considerabilă din populaţia Republicii Moldova. Totuşi, în urma 
analizei efectuate,  încă nu este clar dacă procesul de admitere este echitabil sau, din contra, este 
inechitabil. De aceea, înaintea propunerii unor recomandări relevante de politici publice 
educaţionale este util şi indispensabil de a pune accentul în mod corespunzător asupra stării de fapt. 
Astfel, răspunsul la întrebarea enunţată în titlul acestui subcapitol, este hotărâtor: actualul 
mecanism de admitere şi de menţinere în sistemul educaţional terţiar este inechitabil şi chiar  
generează inechitate socială. În cele ce urmează voi argumenta răspunsul determinativ.              
În primul rând, de aproape două decenii, statul a încetat să fie unicul beneficiar al serviciilor şi 
produselor educaţiei terţiare. Însă, în ultimii trei ani, instituţiile guvernamentale au preferat să aplice 
                                                           
64Programul de modernizare a sistemului educaţional din Republica Moldova, aprobat de Guvernul Republicii Moldova 
la 16 august 2005 prin HG nr.863. Document accesibil în variantă electronică la adresa: 
http://www.almamater.md/cgi/jump.cgi?DB=Document&view=File_ro&ID=898, ultima dată accesat la 02 aprilie 2008; 
65 A se vedea obiectivul 18; 
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metode specifice sistemului educaţional sovietic – metode bazate pe un învăţământ redus numeric şi 
planificat în mod rigid, conform unui calcul prestabilit în funcţie de necesitatea sferei economice. 
Utilizarea mecanismelor sovietice de reglementare a ofertei educaţionale cu cererea de forţă de 
muncă denotă faptul că instituţiile guvernamentale sunt depăşite de situaţie şi nu  deţin capacitatea 
de inovare sau emulare a unor tactici prin care s-ar putea genera şi garanta o echitate socială 
eficientă şi eficace în procesul de admitere şi menţinere în sistemul educaţional terţiar. Astfel, 
actuala putere politică preferă să rezolve efecte şi nu cauzalităţi ale procesului de masificare a 
învăţământului superior. La fel, acest considerent se referă şi la aspectul trecerii economiei naţionale 
de la o economie centralizată şi planificată la o economie de piaţă bazată pe cunoaştere şi pe 
inovare. Pe de o parte, fenomenul de masificare a învăţământului superior a introdus în câmpul 
educaţiei terţiare metode şi practici de generare a echităţii sociale, atât a celor specifice dimensiunii 
structurale, cât şi celor specifice dimensiunii capabiliste. Pe parcursul ultimilor ani aceste metode au 
fost dezvoltate şi diversificate prin adaptare internă – corespunzător intereselor şi viziunilor fiecărei 
instituţii de învăţământ superior în parte. Desigur, un sprijin considerabil în aplicarea dimensiunii 
structurale a echităţii sociale o constituie cadrul normativ şi metodologic elaborat de instituţiile 
guvernamentale relevante. Pe de altă parte, aşa cum am demonstrat pe parcursul acestui capitol, 
intervenţia guvernamentală a periclitat şi distorsionat piaţa educaţiei terţiare, bruind astfel şi 
dezvoltarea sustenabilă a mecanismelor de susţinere echitabilă, în accesibilitate şi menţinere în 
sistem,  a diverselor categorii de beneficiari.   
În al doilea rând, intervenţia guvernamentală amplifică inechităţile sociale specifice dimensiunii 
capabiliste: libertatea de alegere, accesul la informaţii adecvate în timp util, siguranţa protecţionistă, 
asigurarea facilităţilor economice. Chiar dacă mecanismul cotelor de înmatriculare oferă o garanţie 
şi coerenţă administrativă pentru alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, procesul în sine 
devine ineficace şi ineficient deoarece nu contribuie la dezvoltarea economică şi socială pe termen 
lung a Republicii Moldova. Este creat contextul în care cei care accesează serviciile educaţionale 
terţiare, pe criteriul de echitate socială - specifice dimensiunii structurale, sunt admişi în sistem 
tocmai în baza faptului că „ceilalţi” nu beneficiază de aceste tactici sau practici. În consecinţă, criza 
socială, mai ales în domeniul categoriei tinere de populaţie, este exacerbată. Iar, în acest context, 
sistemul educaţional terţiar furnizează pe piaţa forţei de muncă personalităţi anemice, anxioase, 
rebele, vulnerabile la diverse şocuri politice şi socio-economice. Prin urmare, inechitatea devine 
sesizabilă prin natura procedurilor şi mecanismelor aplicate.  
În al treilea rând, în urma unui asemenea proces costurile suportate de angajatori dar şi de către 
agenţiile guvernamentale specializate pentru readaptarea forţei de muncă către o piaţă şi o activitate 
competitivă, bazată pe cunoaştere şi inovare, vor for fi net superioare faţă de cheltuielile care ar 
putea fi alocate în prezent pentru asigurarea unui proces educaţional calitativ. De fapt, ceea ce 
produce actuala intervenţie guvernamentală este însăşi periclitarea dezvoltării durabile, sustenabile 
şi viabile a capitalului uman al Republicii Moldova. Efectele negative vor fi net superioare faţă de 
efectele pozitive, care la prima vedere şi pe termen scurt generează şi garantează „mai multă” 
echitate şi coeziune socială. 
În al patrulea rând, în ciuda intenţiilor de generare a echităţii sociale, guvernul menţine un nivel de 
subfinanţare cronică a sistemului de învăţământ superior. Cu toate că sunt enunţate poziţii clare că 
statul nu mai are cum să susţină singur costurile programelor şi serviciilor oferite de prestatorii 
educaţionali terţiari, acesta totuşi aplică în continuare mecanisme netransparente, monopoliste şi 
neconcordate cu costurile reale ale respectivelor servicii educaţionale. O reformare a sistemului de 
finanţare a învăţământului superior ar presupune revizuirea politicii guvernamentale privind 
generarea şi garantarea echităţii sociale. Acest demers ar schimba total tactica şi mecanismul de 
aplicare a principiului echităţii sociale, atât în procesul de admitere, cât şi în cel de menţinere în 
sistem. Însă, agenţiile guvernamentale  specializate preferă menţinerea actualului mecanism, tocmai 
pentru a păstra controlul direct asupra câmpului educaţional universitar intern. 
În al cincilea rând,  chiar dacă echitatea socială nu este cuantificabilă cantitativ, rapoartele 
guvernamentale utilizează din plin indici cantitativi şi evită să facă referinţe şi la indicii calitativi. 
Dacă ar fi analizat motivul intervenţiei guvernamentale în procesul de admitere precum că reducerea 
numărului total de studenţi va contribui la creşterea calităţii actului educaţional, atunci poate fi 
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constat faptul că respectivul motiv este pe deplin failibil. Calitatea actului educaţional depinde mult 
mai mult de alte criterii decât de cel al numărului total de studenţi. Ori, până în prezent despre 
calitatea actului educaţional s-a discutat doar declarativ, iar vre-un raport de stare calitativă a 
învăţământului superior nu a fost elaborat, supus dezbaterilor publice şi dat publicităţii. În ultimă 
instanţă, calitatea actului educaţional semnifică modul în care produsul se adaptează în cadrul pieţei 
forţei de muncă. Însă, dacă traseul pieţei forţei de muncă este spre o „integrare” treptată către piaţa 
europeană a forţei de muncă, atunci noima calităţii actului educaţional constă în adaptabilitatea 
rapidă, eficientă şi eficace a produsului, generat de câmpul educaţional intern, pe o piaţă europeană 
şi globală a forţei de muncă. 
Conchizând, din punct de vedere legal, normativ şi metodologic, piaţa serviciilor educaţionale 
terţiare garantează un acces şi o menţinere echitabilă în sistem a candidaţilor şi beneficiarilor acestor 
servicii. Însă, metodele prin care sunt aplicate politicile şi practicele atenuează cadrul de garantare şi 
oferă o stare de fapt antagonică dezideratului propus şi asumat prin diversele documente 
programatorii şi de dezvoltare socială şi economică a ţării. Mai mult decât atât, asigurarea unei 
dimensiuni de echitate socială în accesibilitatea serviciilor educaţionale terţiare devine un 
element de subzistenţă al câmpului educaţional universitar intern şi nu un element de 
dezvoltare sustenabilă şi viabilă a domeniului educaţional şi societăţii per ansamblu. 

 
*** 

După cum s-a putut sesiza, în spaţiul public din Republica Moldova noţiunea de „echitate” este 
utilizată într-un mod echivoc, la fel ca şi noţiunea de „accesibilitate”. Atât partidele politice, cât şi 
instituţiile guvernamentale utilizează conceptul de „echitate socială” doar în înţelesul dimensiunii 
structurale a acestuia fără a aprofunda şi cealaltă faţetă a echităţii sociale: dimensiunea capabilistă. 
Iar, în cadrul acestui capitol au fost demonstrate cât de profunde pot fi implicaţiile de ordin social şi 
economic în cazul în care nu se va avea în vedere şi dimensiunea capabilistă. Este cert că actualul 
mecanism de admitere şi menţinere în sistem trebuie modificat şi adaptat necesităţilor reale ale 
pieţei educaţionale, însă aceasta trebuie să semnifice o ocazie pentru a avea în vedere totalitatea 
diversităţii tipologice ale echităţii sociale. Doar astfel sistemul educaţional din Republica Moldova, 
cu precădere nivelul terţiar, poate contribui la fundamentarea unei societăţi şi economii bazate pe 
cunoaştere. Ori, mecanismele de prescriere a unei traiectorii profesionale în baza unor alocări 
hipercentralizate, conform comenzii de stat, izolează Republica Moldova de traiectoriile de 
mobilitate a forţei de muncă, dar şi de participarea activă în spaţiul educaţional european. 
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CAPITOLUL 3. 
RECOMANDĂRI DE POLITICI PENTRU REFORMAREA CADRULUI DE ACCES ECHITABIL LA SERVICII 
EDUCAŢIONALE TERŢIARE 
 

Ţinând cont de principiile enunţate în secţiunea abordării conceptuale a acestui document analitic, 
este evident  faptul că, sub premisa accesului echitabil, sistemul educaţiei terţiare din Republica 
Moldova nu încurajează performanţa fiecărui beneficiar, ci creează un cadru de menţinere 
anacronică şi irelevantă a beneficiarilor în sistem. Pe de o parte, această stare de fapt se datorează 
eşecului pieţei educaţionale, iar, pe de altă parte, însăşi eşecului statului. Prin urmare, actualul 
mecanism de garantare a echităţii în procesul de accesare şi de menţinere în sistemul educaţional 
terţiar nu răspunde necesităţilor reale ale beneficiarilor – în calitatea lor de stakeholderi 
primordiali/primari, şi nici a actorilor de pe piaţa forţei de muncă – în calitatea lor de stakeholderi 
secundari. Aşadar, se cere o reformare eminentă a politicii în domeniul educaţiei terţiare, atât pentru 
garantarea echităţii, cât şi pentru redresarea economică şi socială a Republicii Moldova. 
Recomandările propuse în acest capitol au obiectivul de a contribui la garantarea echităţii, atât 
pe dimensiunea structurală, cât şi pe dimensiunea capabilistă. Un alt obiectiv al acestui pachet 
de propuneri  este de a contribui la schimbarea opticii asupra educaţiei terţiare într-o societate 
şi o economie de tranziţie şi care tinde spre dimensiunea cunoaşterii şi inovării.66 Cadrul de 
recomandări are în vedere consecutivitatea logică a proceselor şi tacticilor astfel încât efectele 
negative să fie eliminate, iar performanţa67 fiecărui beneficiar să fie maximizată. Totodată, prezentul 
cadru de recomandări este constituit în baza a şase condiţionalităţi esenţiale şi care pot fi considerate 
a fi repere ale guvernanţei câmpului educaţional terţiar intern: 

• condiţionalitatea reformării sistemice; 
• condiţionalitatea eficienţei şi eficacităţii;  
• condiţionalitatea relevanţei; 
• condiţionalitatea transparenţei;  
• condiţionalitatea responsabilităţii instituţionale; 
• condiţionalitatea parteneriatului intersectorial. 

Dintre cele şase condiţionalităţi, accentul este pus pe condiţionalitatea eficienţei şi eficacităţii. Mai 
este necesar să precizez faptul că la elaborarea prezentului cadru de recomandări am utilizat extensiv 
abordările domnului profesor Adrian Miroiu68 şi cele ale profesorului George Dincă, elemente care 
au fost adaptate contextului câmpului educaţional din Republica Moldova. O altă remarcă este că 
prezentul cadru de recomandări nu şi-a propus să atace întreg spectrul de soluţionare a problemelor, 
ci doar cele mai importante aspecte, care condiţionează garantarea optimă a echităţii în procesul de 
admitere şi de menţinere în sistemul educaţiei terţiare. 
 

3.1 Condiţionalitatea reformării sistemice 
Din cele prezentate, analizate şi evidenţiate în capitolul doi al acestui document analitic, este cert că 
actualul mecanism de acces la studii universitare şi de menţinere în sistem este ineficient şi 
generează cu pregnanţă inechitate. Devine evidentă întrebarea „ce trebuie făcut şi care sunt paşii de 
reformă?” Răspunsul la o asemenea întrebare este pe cât de complicat, pe atât de tranşant. Întregul 
sistem educaţional trebuie modificat şi racordat treptat la rigorile statelor membre ale UE.69 Desigur, 
în contextul prezentului document analitic acţiunea reformatoare se referă doar la aspectele ce ţin de 

                                                           
66De exemplu, noul Program politic al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, actor politic care deţine puterea 
politică în Republica Moldova deja de 7 ani, valorifică din plin abordarea societăţii cunoaşterii; 
67În contextul acestui capitol noţiunea de „performanţă” trebuie înţeleasă generic şi este corespunzătoare meritelor 
demonstrate anterior, dar şi potenţialului de propensiune de care dispune respectiva persoană – apreciere ex-ante; 
68 Cărui îi mulţumesc, atât pentru şansa oferită la momentul oportun, cât şi pentru orientarea şi cadrul de a persevera în 
domeniul politicilor publice; 
69Chiar dacă la acest moment nu se înfăţişează un sistem unic european (comunitar) al învăţământului superior, totuşi 
prin intermediul liniilor directoare prevăzute în multiple contexte de politici comune se poate vorbi deja de un model 
european al învăţământului superior. Procesul Bologna reprezintă doar unul dintre respectivele contexte; 
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accesibilitatea şi menţinerea  în sistemul educaţional terţiar. Însă, mai întâi de toate, trebuie ţinut 
cont şi de aspectele generate şi perindate din nivelele premergătoare, mai ales a celui secundar de 
treapta a doua (liceal). Dacă se intervine doar la nivelul învăţământului superior, atunci efectele 
negative vor persista în continuare. În modul acesta, pentru câmpul educaţional intern, cea mai 
indicată tactică este definitivarea unei reforme sistemice.70 Aceasta ar presupune: 

 ajustarea şi armonizarea filosofiei, principiilor şi finalităţilor educaţiei cu valorile şi 
principiile economiei şi societăţii bazate pe cunoaştere; 

 modificarea atribuţiilor guvernamentale în procesul educaţional; 
 modificarea modului de management instituţional şi chiar a celui curricular; 
 modul de finanţare a sistemului educaţional per ansamblu, inclusiv şi a domeniului de 

cercetare; 
 redefinirea relaţiei cu beneficiarii direcţi şi indirecţi, inclusiv cu piaţa forţei de muncă; 
 redefinirea relaţiei cu sectorul economic şi sectorul non-guvernamental; 
 asumarea responsabilităţii asupra calităţii actului educaţional prestat. 

Totodată, reforma sistemică a domeniului educaţional ar prilejui impulsionarea altor sisteme şi 
componente societale interne, adecvate dezideratului de relaţionare intensivă cu UE. Astfel, 
recomandările de politici educaţionale corespunzătoare accesibilităţii şi menţinerii în sistemul de 
învăţământ superior au în vedere condiţionalitatea primordială de reformare sistemică a întregului 
câmp educaţional intern.71 
Astfel, recomandarea esenţială, cu rol de fundal, a acestui document analitic se referă la 
relansarea procesului de reformă sistemică prin deblocarea, ajustarea şi rediscutarea publică 
a proiectului Pachetului de legi din domeniul educaţional. Această recomandare are în vedere 
eliminarea imixtiunii nejustificate a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova în actul 
educaţional şi managerial al sistemului, mai ales a celui terţiar. Ceea ce poate întreprinde Aparatul 
Preşedintelui Republicii Moldova, şi chiar este recomandabil, este facilitarea elaborării unui Pact 
Educaţional, care ar garanta coerenţa şi sustenabilitatea actului reformator a întregului sistem 
educaţional din Republica Moldova. 
 
3.2 Condiţionalitatea eficienţei şi eficacităţii 
Aşa cum am subliniat în capitolul analitic, politicile şi acţiunile care au rol de generare a echităţii 
sociale trebuie să ţină cont în mod indispensabil de criteriul eficienţei şi eficacităţii. Accesul 
echitabil la serviciile educaţionale terţiare presupune evidenţierea şi dezvoltarea performanţei 
fiecărui beneficiar – aceasta fiind o precondiţie fundamentală pentru menţinerea şi continuitatea în 
sistem (de la ciclul studiilor universitare de licenţă către ciclurile universitare posterioare). Astfel, 
eficacitatea se referă la modul în care accesibilitatea răspunde necesităţilor şi aspiraţiilor fiecărui 
individ – rezultatul final fiind formarea unei persoane adaptabile pe piaţa forţei de muncă, ceea ce se 
referă mai degrabă la competenţe profesionale. Pe când, eficienţa are în vedere relaţia dintre 
totalitatea costurilor suportate72 şi calitatea ieşirilor din sistem (persoane, produse, viziuni). 
Prin această perspectivă, pentru ca sistemul intern al educaţiei terţiare să devină cu adevărat 
echitabil şi inclusiv este nevoie să se dezvolte un cadru prin care să se introducă abordarea 
obligativităţii contribuţiei individuale a studenţilor la costurile învăţământului terţiar. Acest 

                                                           
70Într-un anumit fel, reforma sistemică a fost iniţiată în perioada anului 2003 şi parţial definitivată (prin realizarea unei 
dezbateri publice şi expertizarea externă) în anul 2005. Iar, în septembrie 2006 propunerea de reformă sistemică 
(Concepţia modernizării sistemului de învăţământ din Republica Moldova şi Pachetul de legi din domeniul educaţional ) 
a fost înaintată Parlamentului Republicii Moldova pentru analiza şi adoptarea legislativă. Până la momentul redactării 
prezentului document analitic, pachetul de legi împreună cu documentul conceptual nu au fost analizate de către 
Comisiile de specialitate din legislativ. Mai mult decât atât, în multiplele intervenţii publice pe subiectele educaţionale, 
preşedintele Republicii Moldova declară că Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova elaborează o proprie versiune a 
pachetului legislativ din domeniul educaţional; 
71O atare reformă sistemică a fost înfăptuită în Cehia, Estonia, Slovenia şi Ungaria. În prezent acest tip de reformă se 
înfăptuieşte şi în România, unde noul cadru legislativ se află în dezbatere publică, iar mai multe programe pilot au fost 
implementate şi la momentul redactării acestui document analitic se aflau în stadiul evaluării; 
72Atât de către ofertant (stat, instituţie privată, persoană terţă etc.), cât şi de către însăşi beneficiar;  
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fapt ar presupune implementarea principiului „Banii urmează studentul” prin intermediul a două 
componente principiale: (a) echitatea şi (b) performanţa. Această abordare nu se identifică cu 
considerentul că statul este exonerat de la contribuţia sa pentru funcţionarea şi dezvoltarea câmpului 
educaţional terţiar. În schimb, aceasta abordare are în vedere că modul de alocare a resurselor este 
realizat prin distribuire echitabilă direct potenţialilor beneficiari de servicii educaţionale terţiare. 
Însă, cel mai important aspect se referă la considerentul prin care candidatul/studentul va fi implicat 
în mod direct şi responsabilizat asupra traiectoriei profesionale decise şi asupra procesului de studii. 
Ceea ce trebuie să garanteze guvernământul în domeniul finanţării educaţiei terţiare este stabilirea 
unei cote din cheltuielile bugetului de stat73, ţinând cont de rata inflaţiei anuale. 
Printr-o asemenea politică se va ataca şi problema calităţii actului educaţional. În calitatea lor de 
stakeholderi finali, ţinând cont de propriile preferinţe de formare profesională, dar şi de calitatea 
dovedită a produsului educaţional oferit, beneficiarii pot dirija respectivele resurse către o anumită 
instituţie de învăţământ superior din câmpul educaţional intern. În contextul acesta, criteriul 
eficienţei şi eficacităţii devine cu adevărat plauzibil şi relevant situaţiei socio-economice din 
Republica Moldova, impulsionând în acest fel şi îmbunătăţirea calităţii actului educaţional. 
Aplicarea abordării enunţate mai sus incumbă schimbarea opticii finanţării educaţiei terţiare. Ori, 
prin schimbarea opticii de finanţare pot fi schimbate condiţiile prin care să se garanteze 
accesibilitatea şi menţinerea echitabilă în cadrul sistemului de învăţământ superior. Prin urmare, este 
nevoie să se dezvolte o politică de suport financiar fundamentată pe criterii sociale şi de 
performanţă, în care echitatea este văzută în raport direct cu oportunităţile de pe piaţa 
educaţională internă. Această politică ar presupune: 

• Modul de acces la un ciclu/program educaţional de nivel terţiar; 
• Modul de finanţare a respectivului program educaţional; 
• Modul de acordare a burselor şi de categorisire a acestora; 
• Diversificarea tipurilor de ajutoare sociale. 

Dezvoltarea respectivei politici de suport financiar trebuie văzută ca o politică transversală74 şi 
longitudinală75 şi trebuie să ţină cont de următoarele elemente esenţiale: 
 Elaborarea şi dezvoltarea unui cadru legislativ şi instituţional coerent şi adecvat prin care 

fiecare potenţial beneficiar să poată accesa granturi de studii. 
Granturile de studii trebuie înţelese ca fiind mijloace, tip burse, care au rolul de a acoperi atât 
costurile de studii, cât şi costurile de întreţinere, dar şi cele tranzacţionale indispensabile 
procesului de studiu (acces internet, achiziţii bibliografice, socializare cognitivă etc.). Granturile 
de studii pot fi reprezentate prin următoarele tipuri de finanţări: 

o Granturi sociale pentru candidaţii/studenţii care se integrează în dimensiunea structurală 
a echităţii; 

o Granturi pentru stimularea performanţelor academice, profesionale şi civice ale 
studenţilor (burse de excelenţă); 

o Credite pentru finanţarea studiilor, inclusiv componenta de garantare a creditelor 
obţinute de studenţi de la bănci pentru finanţarea programelor şi activităţilor de studii; 

o Granturi pentru susţinerea mobilităţii interne şi internaţionale a studenţilor şi a cadrelor 
didactice; 

o Granturi pentru promovarea cercetării, dezvoltării, inovării şi a creaţiei artistice în 
instituţiile de educaţie terţiară din Republica Moldova; 

o Granturi pentru promovarea egalităţii de şanse şi a îmbătrânirii active; 
Prin intermediul acestor fonduri statul poate sprijini: 

                                                           
73De exemplu, alin. 1 al art. 52 din proiectul Legii învăţământului superior prevede că „anual, se alocă cel puţin trei la 
sută din cheltuielile bugetului de stat”; 
74Acest tip de politică atacă sine qua non şi alte domenii şi sectoare publice (de exemplu:  transport, sănătate ş.a.);   
75Această dimensiune ţine cont de preferinţele, comportamentele, rezultatele individuale, dar şi disponibilităţile şi 
priorităţile guvernamentale pentru secvenţe temporale distincte – în acest caz evaluarea cazurilor se va fundamenta pe 
asigurarea şi evidenţierea performanţelor studenţilor sprijiniţi; 
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 pe acei candidaţi/beneficiari care au o situaţie socială şi financiară precară - ceea ce 
periclitează accesarea de studii terţiare, ori diverse programe şi acţiuni complementare 
procesului de studii (mobilităţi, activităţi de cercetare şi de internship profesional ş.a.); 

 pe acei candidaţi/beneficiari care demonstrează performanţă academică sau de implicare 
socială/civică, atinsă într-o perioadă premergătoare procesului de admitere sau în timpul 
studiilor, validând inclusiv şi componenta educaţiei nonformale; 

 acele activităţi care contribuie la dezvoltarea profesională a beneficiarilor sau dezvoltarea 
procesului didactic, de cercetare şi de practică profesională. 

Implementarea unui asemenea mod de finanţare a educaţiei terţiare necesită înfiinţarea unei 
agenţii autonome (de exemplu: Agenţia Naţională pentru Finanţarea Studiilor şi Programelor de 
Educaţie Terţiară). Respectiva instituţie trebuie creată pe principiul parteneriatului intersectorial. 
Resursele financiare alocate de către stat pentru sistemul educaţiei terţiare vor putea fi gestionate 
de către respectiva agenţie. Astfel, rolul respectivei agenţii va fi analizarea cazurilor şi 
direcţionarea resurselor publice în baza unui mecanism transparent şi relevant preferinţelor şi 
disponibilităţilor individuale sau capacităţilor instituţionale. Fiind constituită pe principiul 
parteneriatului intersectorial, Agenţia poate capta şi resurse financiare alocate de mediul privat 
pentru profit sau non-profit, inclusiv şi de la persoane fizice terţe76. 
În acest context, o instituţie de educaţie terţiară va răspunde doar de componenta organizării 
examenului de admitere şi nu va avea rolul de a „solicita” şi „depinde” în mod direct de resurse 
financiare direcţionate (netransparent şi pe criterii politice) de la bugetul de stat. Astfel,  acestea 
îşi vor asuma responsabilitatea publică asupra calităţii procesului didactic, activităţii de cercetare 
şi practicii profesionale. Totodată, acestea vor fi preocupate de promovarea imaginii şi 
serviciilor oferite, dar şi de tutelarea premergătoare (informarea, consilierea şi orientarea 
academică şi profesională) a potenţialilor candidaţi – ceea ce este direct corelată  cu dimensiunea 
structurală, dar şi cea capabilistă a echităţii sociale. 

 Introducerea unui mecanism de alocare a granturilor de studii integrale şi parţiale. 
În cazul acesta un candidat pentru un grant de studii poate beneficia de o finanţare integrală 
(100%) sau parţială (între 99% şi 0%) în dependenţă de clasamentul stabilit de către totalitatea 
candidaţilor care au depus dosare pentru obţinerea de granturi. În acest mod, un candidat care 
obţine un grant integral, fie va fi printre cei mai „săraci” dar un nivel de performanţă optimă şi 
cu un potenţial de a performa77, fie printre cei mai performanţi. Cei care beneficiază de granturi 
parţiale vor putea compensa prin contribuţii individuale sau prin credite preferenţiale accesate de 
la instituţiile creditoare. Avantajul substanţial al acestui aspect se referă la faptul că acele 
persoane care vor beneficia de granturi parţiale vor fi cointeresate, cel puţin, să-şi menţină 
statutul de bursier, ori chiar să aspire la un grant de excelenţă. Totodată, prin acest mod poate fi 
rezolvată problema echităţii specifice dimensiunii capabiliste: studentului îi este acordată o 
şansă, dar depinde de acesta cum utilizează cadrul şi resursele disponibile pentru propensiunea 
academică şi profesională. 
Aplicarea mecanismului de alocare a granturilor de studii poate fi realizat prin următoarele 
două metode: 

 metoda „voucher-ului” - voucher-ul reprezintă un cupon care indică o valoare nominală 
distinctă (puncte) şi echivalentă cu valoarea de finanţare a candidatului/beneficiarului de către 
stat pentru o perioadă de un an academic. Practic, beneficiarul de studii educaţionale, adică 
studentul, este un intermediar, însă cu rol de decidere: acesta primeşte un voucher pe care îl 
depune la instituţia de învăţământ superior pentru care a optat şi la care a fost admis. Voucher-
ul va fi preschimbat de către prestatorul de servicii educaţionale în resurse financiare. Valoarea 
voucher-ului poate fi constituit în funcţie de doi indicatori: 

                                                           
76De exemplu: o corporaţie doreşte să acorde 10 granturi pentru cei mai săraci candidaţi care au optat pentru domeniul 
de ştiinţe ale educaţiei, atunci respectiva corporaţie transferă o sumă distinctă, corespunzătoare costurilor de studii, de 
întreţinere şi a celor tranzacţionale, către Agenţie; 
77În acest sens performanţa este generică şi nu implică neapărat dovedirea celor mai bune rezultate dintr-o anumită 
cohortă de studenţi, ci demonstrarea faptului că pe parcursul respectivei perioade au fost atinse rezultate net superioare 
faţă de perioada anterioară; 
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o situaţia socială şi financiară a potenţialului beneficiar; 
o performanţa dovedită la nivelele precursoare, inclusiv validând şi experienţa 

educaţiei nonformale. 
Condiţia esenţială şi primordială de beneficiere de vouchere este ca respectivul 
beneficiar să fie admis în una dintre instituţiile de învăţământ pentru care a optat. Deşi 
este birocratică şi consumatoare de timp şi emoţii, avantajul metodei este că are rolul de 
a responsabiliza şi cointeresa candidatul/beneficiarul unui grant de studii. Totodată 
această metodă oferă cadrul de învăţare a circuitul decizional sistemic – ceea ce va 
pregăti şi „forja” candidatul/ beneficiarul către o viaţă studenţească şi profesională reală. 

 metoda deciderii subsidiare - instituţia prestatoare de servicii educaţionale terţiare are 
posibilitatea să decidă de una singură numărul de granturi de studii acordate. Astfel,  
pentru programele la care aceasta face concurs de admitere, poate beneficia de un număr 
global de granturi de studii finanţate de la bugetul de stat, prevăzute în actele normative 
emise de Agenţie. Însă, în baza unor criterii sociale şi de performanţă prestabilite,  
respectiva instituţie poate scoate la concurs un anumit număr de granturi de studii 
finanţate total sau parţial, dar nu mai puţin de numărul global de granturi alocate pentru 
respectivul prestator de servicii educaţionale terţiare. Subsidiaritatea este explicată prin 
oferirea şi chiar negocierea ponderii grantului acordat, ţinând cont de concursul existent 
şi de calitatea concurenţilor pentru respectivul program, ciclu de studii. 
În acest caz, se atestă o simplificare considerabilă a procesului de aducere a resurselor 
financiare în respectiva instituţie şi scuteşte candidatul/studentul de un traseu birocratic şi 
emoţional suplimentar. Însă, dezavantajul esenţial se identifică prin absenţa cadrului de 
simulare şi responsabilizare financiară directă: „faptul de a ţine un cupon sau o sumă de 
bani în mâini contribuie la crearea unei stări de responsabilizare şi motivare individuală”. 

În ambele cazuri determinarea cuantumului contribuţiei bugetare sau individuale trebuie să se  
realizeze prin stabilirea clasamentelor „celor mai săraci” şi a „celor mai performanţi”. De 
exemplu, pentru stabilirea cuantumului grantului de studii pentru categoria candidaţilor care 
aspiră pentru un grant social se poate ţine cont de: 

o venitul net pe membru de familie; 
o starea locativă a studentului respectiv; 
o mediul de provenienţă, cei din mediul rural sau din zonele defavorizate (în baza acestui 

criteriu candidaţii vor beneficia de un punctaj complementar); 
o apartenenţa la o categorie socială defavorizată; 
o apartenenţa la o categorie socială de persoane cu boli cronice, disabilităţi sau nevoi 

speciale (în baza acestui criteriu candidaţii vor beneficia de un punctaj complementar); 
o numărul de copii aflaţi în întreţinerea familiei. 

Pentru stabilirea clasamentelor pentru cei mai performanţi se va ţine cont de criterii care vor 
cuprinde, în mod preferenţial, dimensiunea excelenţei şi, în mod secundar, dimensiunea socială. 

 Monitorizarea şi evaluarea longitudinală a beneficiarilor de granturi de studii 
Aşa cum am precizat deja, granturile de studii trebuie să fie alocate pentru o perioadă 
determinată - maxim pentru un an academic. Conform performanţelor atinse şi demonstrate, 
beneficiarii unui grant de studii pot cu aspira spre o continuitate de finanţare – cu o pondere mai 
mare sau mai mică faţă de finanţarea anterioară. Studenţii care nu au demonstrat obţinerea de 
performanţe minimale nu vor putea beneficia de continuitate pentru primirea de granturi, astfel 
creându-se contextul alocării granturi altor persoane care anterior nu au beneficiat de sprijin 
financiar pentru studii. 

 
Tactici complementare, specifice condiţionalităţii eficienţei şi eficacităţii: 

 Susţinerea şi garantarea creditelor preferenţiale – acţiuni de promovare şi susţinere 
publice, inclusiv prin demersuri politice; 

 Încurajarea procesului de acordare a unor burse private, prin definitivarea şi aplicarea 
unui cadru legislativ, normativ şi fiscal coerent şi stimulativ; 

 Aplicarea unui sistem de clasificare a instituţiilor educaţionale terţiare. 
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3.3 Condiţionalitatea relevanţei 
Pentru formarea calitativă (adaptabilă) a unui beneficiar de servicii educaţionale terţiare trebuie de 
respectat următorul principiu: fiecare candidat este liber să opteze pentru un domeniu de 
specializare şi pentru o instituţie prestatoare de servicii educaţionale de nivel terţiar. În acest 
sens, echitatea opţiunii şi deciderii trebui garantată. Astfel, aplicarea logicii „dacă statul are nevoie, 
atunci  acesta va aloca locuri bugetare suplimentare”  trebuie redusă la maxim posibil şi înlocuită 
cu logica „cine beneficiază, trebuie să plătească”. În acest context, argumentul echităţii denotă că 
educaţia terţiară trebuie să fie accesibilă tuturor care deţin capacitatea de a studia, indiferent  de 
faptul că posedă sau nu resursele financiare necesare programului/ciclului pentru care optează, ori că 
se încadrează sau nu în planul de înmatriculare condiţionat de stat. Rolul statului şi al altor actori 
societali este de a sprijini pe acele persoane care nu deţin resurse financiare adecvate, însă care 
demonstrează capacitatea de a performa într-un anumit domeniu de specializare. În acest mod 
condiţionalitatea relevanţei subliniază şi încurajează coerenţa vocaţională a unei persoane şi 
propensiunea profesională a acesteia. În timp, acest cumul de elemente se va reflecta pozitiv asupra 
stării economice interne. 
Implementarea acestui principiu incumbă următoarele elemente: 
 Garantarea autonomiei instituţiilor de învăţământ superior pentru stabilirea propriilor criterii 

de admitere şi de menţinere în sistem. Ceea ce trebuie să normeze guvernământul se referă la 
elaborarea şi aplicarea unui document cadru orientativ de proceduri pentru admitere. Astfel, 
instituţiile de învăţământ superior vor deţine libertatea de reglementare a procesului de admitere, 
dar şi de stabilire a numărului de locuri oferite pentru un concurs de admitere, ţinând cont de 
indicii de evaluare şi licenţiere a respectivei instituţii. 

 Unicitatea procedurii de admitere. Admiterea în sistem trebuie să evalueze „capacitatea de a 
studia” şi „capacitatea de a aplica în practică” şi să evite pe cât de mult posibil evaluarea 
„cantităţii de informaţie asimilată” din nivelele premergătoare. Astfel se cere aplicarea unui 
examen de intrare focalizat pe evidenţierea competenţelor şi aptitudinilor individuale şi care 
trebuie să accentueze relevanţa vocaţională, dar şi gradul de adaptabilitate în respectivul context 
de formare profesională. În unele cazuri, metoda de admitere trebuie să valideze şi activitatea 
nonformală a candidaţilor. În situaţia aceasta se cere dezvoltarea unei viziuni noi asupra 
examenului de bacalaureat, dar şi asupra procesului de evaluare sumativă - aplicată în procesul 
educaţional de la nivelele premergătoare.  

 Flexibilizarea numărului total de studenţi. O universitate poate admite un număr de studenţi 
corespunzător capacităţii sale de înrolare, ţinând cont de indicii de evaluare şi licenţiere a 
respectivei instituţii. Astfel, numărul total de studenţi sprijiniţi prin granturi de studii se poate  
stabili ţinând cont de situaţia cohortelor de candidaţi dintr-un anumit an, dar şi de ceea ce se 
întâmplă pe piaţa educaţională. Prin urmare, poate fi estimată doar o cifră aproximativă, nu şi 
una definitivată una finală. Ceea ce poate face guvernământul este să instituie o unitate generică 
denumită „studenţi echivalenţi” şi elaborarea/propunerea unor ţinte orientative, între minim şi 
maxim, ţinând cont de următorii indici: sex, mediul de provenienţă, regiuni de dezvoltare, 
domeniu de studii ş.a. Numărul de studenţi echivalenţi va rămâne constant, iar numărul de 
studenţi reali va creşte sau va scădea faţă de perioadele precedente. Condiţia fundamentală în 
acest caz se referă la faptul că în sistemul educaţional de nivel terţiar vor fi înmatriculaţi anual 
un număr de studenţi fizici cel puţin egal cu numărul de studenţi echivalenţi (granturi integrale 
de studii) prevăzut pentru respectivul an de studii. 
Numărul de studenţi înmatriculaţi pe criteriul contribuţiilor individuale totale trebuie să fie 
stabilit de fiecare instituţie în parte, ţinând cont de prevederile de licenţiere de care dispune 
respectiva instituţie. Totodată, după primul an de studii, persoanele care au fost înmatriculate în 
regim de contribuţie individuală totală pot aspira pentru obţinerea unui grant de studii. Astfel, se 
asigură o echitate longitudinală în procesul de studii. Totodată printr-o asemenea procedură se 
contribuie la sporirea mobilităţii sociale şi motivării individuale, ceea ce se reflectă pozitiv 
asupra calităţii actului educaţional. 
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 Dezvoltarea serviciilor de informare, consiliere şi orientare profesională. Acest tip de  
servicii trebuie dezvoltat atât de către unităţile de educaţie de nivel secundar, cât şi de către 
instituţiile de educaţie de nivel terţiar, dar şi de către mediul angajator şi cel nonguvernamental 
specializat. Chiar dacă mai toate documentele strategice de politici educaţionale stipulează 
necesitatea dezvoltării acestei componente ale actului educaţional, până la acest moment nu a 
fost elaborat un curriculum specializat în această direcţie pentru nivelul secundar, iar la nivelul 
terţiar experienţele şi practicile încă sunt modeste. Prin urmare, modificarea procesului de 
admitere şi de finanţare a educaţiei terţiare va impulsiona  accelerarea dezvoltării unei asemenea 
dimensiuni a actului educaţional. 

 
3.4 Condiţionalitatea transparenţei, responsabilităţii instituţionale şi a parteneriatului 
intersectorial 
Cultura instituţională specifică câmpului educaţional intern încă rămâne a fi fundamentată pe 
principiul centralismului democratic. Aşa cum am argumentat în capitolul doi, trecerea de la un stil 
dependent/obedient de acţiune la un stil participativ, cooperant şi responsabilizat de acţiune şi de 
management organizaţional a condus la generarea unor disfuncţionalităţi sistemice evidente. 
Respectivele au o influenţă deosebit de negativă asupra accesului echitabil la serviciile educaţionale 
de nivel terţiar. Mai mult decât atât, disfuncţionalităţile sistemice din perioada sovietică au fost 
perindate şi amplificate în perioada de tranziţie. Pot servi ca exemple următoarele aspecte relevante: 
asimetria informaţională, creşterea ratei de corupţie, alocări bugetare preferenţiale ş.a. 
Condiţionalitatea transparenţei impune eliminarea pe cât de mult posibil a situaţiilor de asimetrie 
informaţională. Comunicarea preferenţială, tardivă, incompletă şi trunchiată, atât a instituţiilor 
guvernamentale competente, cât şi a prestatorilor de servicii educaţionale, trebuie transformată într-
o comunicare publică cu accesibilitate largă, transparentă, promptă şi echitabilă. Una dintre tactici 
disponibile este organizarea conferinţelor de presă în mod ciclic şi organizarea dezbaterilor 
publice privind anumite teme şi procese referitoare la domeniul educaţiei terţiare. Acest stil de 
comunicare trebuie să fie adoptat chiar şi de către prestatorii de servicii educaţionale, dar şi de către 
organizaţiile studenţeşti şi cele profesionale. Din perspectiva accesului echitabil la educaţia terţiară 
este nevoie ca viitorii candidaţi să deţină din timp informaţii complete şi adecvate privind procesul 
de admitere. Astfel, este nevoie ca metodologia de admitere şi informaţiile complementare să 
devină publice cu cel puţin 6 luni înainte de data desfăşurării examenului sau probei de 
admitere78. La fel, prestatorii de servicii educaţionale trebuie să-şi diversifice acţiunile de tutoriat şi 
să le concentreze în zonele defavorizate socio-economic şi să aplice proceduri de consultare, 
tutelare, orientare profesională prin intermediul platformelor electronice „e-guidance” pentru 
candidaţii care doresc  să opteze pentru respectiva instituţie. 
Prin intermediul diverselor documente sau declaraţii instituţionale (Coduri de etică, Planuri 
Strategice de Evaluare şi Asigurare a Calităţii etc.) instituţiile educaţionale de nivel terţiar trebuie 
să-şi asume în mod public responsabilitatea asupra calităţii actului educaţional. Astfel, prin 
elaborarea şi publicarea ciclică a unor rapoarte sau evaluări, realizate de structuri interne sau 
externe, instituţiile prestatoare de servicii educaţionale îşi pot spori în mod vizibil comunicarea cu 
beneficiarii direcţi şi cu cei indirecţi, dar şi cu finanţatorul principal, adică statul. La rândul lor, 
beneficiarii vor fi angrenaţi într-un proces de consultare interactivă şi participativă şi va diminua 
aspectul de reprezentativitate manipulatorie sau „de vitrină” a acestora în toate procesele decizionale 
şi de implementare a acţiunilor. La rândul lor, asociaţiile reprezentative ale beneficiarilor direcţi 
trebuie să-şi asume responsabilitatea asupra procedurilor şi acţiunilor înfăptuite şi astfel să genereze 
exemplificări şi practici de calitate, care pot fi transferate către nivele decizionale şi de management 
mai superioare (consilii ale facultăţilor, senate, ministere şi agenţii guvernamentale). 
Din punctul de vedere al comportamentului guvernamental, aspectul transparenţei condiţionează 
valorificarea aprecierilor, evaluărilor estimărilor şi viziunilor efectuate de instituţiile terţe 
                                                           
78De exemplu, la momentul definitivării acestui document analitic (sfârşitul lunii mai 2008 ), Ministerul Educaţiei şi 
Tineretului nu a făcut publică cifra totală de şcolarizare şi repartiţia acesteia pe domenii de specializare şi pe universităţi, 
deşi până la procesul de admitere a rămas extrem de puţin timp – maxim o lună; 
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sistemului educaţional naţionale şi internaţionale (grupuri şi structuri epistemice, grupuri şi consorţii 
economice ş.a.) privind implicarea activă şi responsabilă a beneficiarilor, primari şi secundari, în 
procesul de reformare a sistemului educaţional. La fel, conform prevederilor programatorii şi prin 
stimularea creării structurilor reprezentative ale beneficiarilor primari şi secundari (de exemplu: 
Consilii ale Elevilor, Consilii ale Studenţilor, Consilii ale Angajatorilor pe sector de activitate ş.a.), 
aspectele de opacitate pot fi eludate efectiv. Prin responsabilizarea corespunzătoare, beneficiarii 
direcţi, dar şi cei indirecţi, devin parte componentă a managementului instituţional şi pot contribui 
semnificativ la îmbunătăţirea calităţii actului educaţional. La fel, prin acţiunea de responsabilizare se 
contribuie la diversificarea şi multiplicarea oportunităţilor de dezvoltare personală şi profesională a 
beneficiarilor primari. 
Totodată, este nevoie ca mediul guvernamental să acorde o receptivitate mai sporită asupra 
propunerilor şi soluţiilor sugerate de componentele societăţii civile. O tactică relevantă de politică în 
acest sens ar fi iniţierea elaborării unui Pact Educaţional, în calitate de document contractual 
între sectorul guvernamental, sectorul privat pentru profit şi sectorul nonprofit. 
 

*** 
În conchiderea capitolului destinat recomandărilor de politici trebuie specificat faptul că în urma 
implementării unor asemenea tactici efectul esenţial va fi împăcarea tuturor părţilor implicate în 
proces, conform performanţelor (individuale sau instituţionale) înregistrate. Avantajele unui 
asemenea mecanism de admitere şi de menţinere în sistem se regăsesc prin aspectele ce ţin de: 

 Implicarea şi responsabilizarea directă a beneficiarilor de servicii educaţionale asupra 
procesului de studii prin contribuirea directă parţială sau totală la costul şcolarizării; 

 Crearea unei stări de competiţie – ceea ce contribuie la îmbunătăţirea considerabilă a actului 
educaţional; 

 Eliminarea discrepanţelor şi incoerenţelor actuale de sprijinire a studenţilor; 
 Accesarea serviciilor educaţionale terţiare de un număr mai mare de candidaţi; 
 Cointeresarea angajatorilor şi a altor actori societali şi economici relevanţi în procesul de 

pregătire profesională a studenţilor; 
 Generarea de noi fonduri, inclusiv pe componente de cercetare şi de prestare servicii; 
 Dinamizarea şi sporirea mobilităţii sociale, care se transferă şi către celelalte domenii şi 

sectoare sociale şi economice. 
În acest mod, câmpul educaţional terţiar autohton va putea: 

 să se „cristalizeze”, atât din punct de vedere sistemic, cât şi din punct de vedere calitativ; 
 răspunde necesităţilor şi aspiraţiilor beneficiarilor direcţi; 
 răspunde necesităţilor şi preferinţelor pieţei forţei de muncă; 
 genera o stare de competiţie socială prin care va contribui la progresul economic prin 

edificarea unei societăţi şi economii bazate pe cunoaştere. 
Din câte s-a putut observa, în acest capitol am ţinut să argumentez că echitatea socială devine 
eficientă, eficace şi relevantă dacă beneficiarii unor subvenţii financiare pentru studii terţiare 
demonstrează performanţă. Ori, performanţa acestora devine un factor esenţial pentru propesniunea 
profesională şi, în mod indirect şi în timp, pentru progresul economic şi social al Republicii 
Moldova. În final, ţin să menţionez faptul că pe parcursul elaborării acestui document analitic am 
elaborat mai multe variante de tactici de politici, iar ceea ce a fost inclus în acest capitol reprezintă 
doar unele dintre opţiunile individuale. Consider că sunt cele mai relevante stării actuale.
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CONCLUZII 
 
În contextul actual al Republicii Moldova este nevoie de valorificat şi 
acele puncte de vedere care susţin demersurile de dezvoltare, de creştere 
economică şi de sporire a coeziunii şi participării sociale. Ori, aşa cum 
stipulează documentele şi raportările ciclice ale instituţiilor UE (Comisia 
Europeană şi Consiliul European), dar şi cele ale Consiliul Europei, 
OECD şi UNESCO, aceste deziderate pot fi înfăptuite mult mai rapid prin 
intermediul învăţământului superior prin cuprinderea unui contingent din 
ce în ce mai mare de solicitanţi, indiferent de vârsta şi de calificările deja 
deţinute. De exemplu, Agenda Lisabona, stabilită în martie 2000 la 
Consiliul European de la Lisabona şi readaptată în anul 2005, estima că 
până în 2010, aproximativ 80% din locurile nou create vor necesita calificări dobândite în urma 
studiilor terţiare. Chiar dacă această ţintă procentuală rămâne a fi o provocare, aceasta totuşi are în 
vedere nu numai cantitatea, dar şi calitatea persoanelor calificate. Însă, prin conceptul de calitate 
trebuie înţeles nu numai aspectul ce ţine de disponibilitatea sistemică79, dar şi de relevanţa şi 
regăsirea individuală în respectivul context de calificare profesională. Mai mult decât atât, ţinând 
cont de cel de al doilea criteriu, trebuie de precizat faptul că sistemul educaţional terţiar, trebuie să: 

(a) garanteze un acces neîngrădit şi transparent către un serviciu educaţional, conform 
procedurilor de admitere stabilit de însăşi prestatorul respectivelor servicii 
educaţionale; 

(b) să beneficieze în mod corespunzător de alocări, directe sau indirecte, care să acopere 
în totalitate costurile serviciilor de care au beneficiat clienţii respectivelor servicii 
educaţionale. Respectivele alocări trebuie să provină de la client80 (în formă directă 
sau indirectă), iar acesta trebuie să solicite indici de calitate şi performanţă din partea 
prestatorului; 

(c) să creeze şi să faciliteze trasee profesionale în baza cărora pot fi legitimate 
programele oferite potenţialilor beneficiari. 

În acest mod, analizând cele trei considerente, poate fi sesizat faptul că echitatea devine un etalon 
multidimensional şi multifuncţional şi nu se referă neapărat la categoriile social-dezavantajate.  
Prezentul studiu a subliniat faptul că echitatea socială nu se referă neapărat la capacitatea 
sistemului de învăţământ superior, inclusiv şi a mediului guvernamental, de a îngloba un 
număr cât mai mare de solicitanţi, dar şi la gradul de calitate al calificativului81 dobândit şi 
validat în procesul de activitate profesională. Aşadar, în procesul de admitere în nivelul terţiar, 
trebuie să se ţină cont de o asemenea dimensiune specifică echităţii sociale82. Prin urmare, dacă 
Republica Moldova doreşte să devină un stat cu o economie cu adevărat competitivă şi să aspire 
către un statut de ţară membră a UE, atunci aceasta trebuie să-şi revizuiască politica asupra 
viitorului personal calificat. Trebuie să evite pe cât de mult posibil direcţionarea condiţionată şi 
limitată a contingentului de candidaţi către nivelul secundar profesional şi terţiar de formare 
profesională, pe de o parte, şi către piaţa forţei de muncă, pe de altă parte. Din contra, sistemul de 
formare profesională din Republica Moldova trebuie să stimuleze obţinerea calificărilor 

                                                           
79În contextul actual al Republicii Moldova, aceasta poate fi înţeleasă printr-o voinţă sau disponibilitate guvernamentală  
- cu o vocaţie strict electorală sau de raportare către organismele şi instituţiile europene (UE, CoE); 
80Care nu neapărat este şi beneficiarul direct al serviciilor educaţionale, conform abordării principal agent; 
81Nu neapărat cuantificat prin calificativele obţinute de la examenele naţionale (BAC) sau de la cele de admitere în 
respectivele instituţii terţiare. De exemplu, în unele situaţii chiar este nevoie să se valideze competenţele dobândite în 
urma activităţilor educative nonformale, competenţe demonstrate prin intermediul certificărilor adecvate; 
82Ceea ce în cadrul acestui document analitic a fost înţeleasă ca dimensiunea capabilistă a echităţii sociale; 
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continue, printr-o modularizare interdisciplinară şi transdisciplinară,  de la secundar 
profesional către terţiar şi pe tot parcursul vieţii, chiar şi a persoanelor de vârstă înaintată83. 
Sub pretextul dezvoltării economice şi sociale a Republicii Moldova şi eliminării principalelor 
disparităţi sociale, diverse structuri guvernamentale şi-au asumat prerogative intervenţioniste 
unilaterale în vederea asigurării echităţii sociale pentru diversele categorii sociale. În acest context 
se înscrie şi intervenţia guvernamentală pe piaţa serviciilor educaţionale de nivel terţiar. Prezentul 
document analitic descrie evoluţia intervenţionistă, prezintă efectele evidenţiate, enunţă principalele 
riscuri şi provocări sistemice colaterale şi propune o serie de recomandări relevante pentru 
ameliorarea stării de fapt. 
În cazul sistemului educaţional terţiar din Republica Moldova, problema echităţii sociale nu 
este neapărat de lipsă a prevederilor şi procedurilor. După cum s-a putut vedea, dimensiunea 
echităţii este aplicată, atât în practicile ce ţin de admiterea şi înmatricularea candidaţilor, cât şi în 
practicile ce ţin de menţinerea beneficiarilor în sistem. 
Dacă în deceniul precedent intervenţia guvernamentală pe piaţa serviciilor educaţionale terţiare era 
optimizată de contextul în care statul conştientiza că nu mai este beneficiarul, principal, unic şi 
direct al sistemului de învăţământ superior, atunci începând cu a doua parte a deceniului curent 
situaţia devine adversă. Mai mult decât atât, prerogativa intervenţionistă a fost extinsă şi asupra 
instituţiilor educaţionale terţiare private. Cu toate acestea, intenţia binevoitoare a statului de 
intervenţie pe piaţa învăţământului superior se dovedeşte a fi neconcordantă cu realităţile 
sistemice şi societale. Astfel, în urma intervenţiei piaţa educaţiei terţiare este puternic 
distorsionată şi devine a fi inaccesibilă din cu totul alte cauze decât cele structurale. 
După aderarea la Procesul Bologna şi după trei ani de implementare a Planului de Acţiuni Uniunea 
Europeană Republica Moldova, în sistemul educaţional autohton sunt evidenţiate o serie de 
discordanţe care imprimă o stare de antagonism cu demersurile sale de a deveni un actor participativ 
în spaţiul educaţional european. Astfel, prin asumarea aplicării elementelor specifice Noului 
Management Public în procesul formării profesionale, se constată că aceste elemente sunt pur 
declarative şi nu sunt înfăptuite în mod corespunzător. Astfel, intenţiile declarative stipulate în 
principalele documente strategice şi de programare se soldează cu o aplicare contrară a 
politicilor care au menirea de a fundamenta o societate şi economie bazată pe cunoaştere. 
Fără îndoială, capacitatea de atragere a unui contingent  mai mare de studenţi ţine de calitatea 
actului didactic, la fel şi de modul în care potenţialii candidaţi îşi aleg instituţiile la care aceştia îşi 
vor depune dosarele. Ori, acest lucru implică şi multiple practici de generare a echităţii sociale 
(burse, subvenţii, sprijin material ş.a.) pentru acele categorii de beneficiari care demonstrează 
performanţă şi/sau sunt într-o situaţie socio-economică vulnerabilă. În contextul Anului Tineretului 
Guvernul a impulsionat aplicarea unor programe publice, stipulate în documentele strategice şi de 
programare. Însă o atare impulsionare demască intenţiile electorale ale actualii puteri politice, 
fără a se concentra pe soluţionarea cauzalităţilor, ci pe atenuarea efectelor. 
În concluzie finală, datorită faptului că unele dintre procedurile menite să asigure echitate 
socială în procesul de admitere şi menţinere în sistemul educaţiei terţiare sunt extrem de 
birocratizate şi neflexibile, iar finanţarea din sursele bugetului de stat se focalizează doar pe 
aspectele de salarizare a cadrelor didactice şi plata burselor sociale şi de studii, procesul 
educaţional devine unul ineficient, contribuind astfel la perpetuarea unor inechităţi sociale, 
atât de ordin structural, cît şi de ordin capabilist.  
 

                                                           
83Ţinând cont de obiectivul orizontal specific îmbătrânirii active în spaţiul Uniunii Europene. Acest  obiectiv necesită  a 
fi valorificat din plin şi în contextul Republicii Moldova, asumându-l şi înglobându-l în mod voluntar în documentele 
strategice şi de programare; 
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