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Abordare

Scopul acestui document de politici constă în analiza sistemului educaţional 
moldovenesc din perspectiva dezvoltării umane, bazată pe formarea capabilităţilor. 
Această abordare se axează pe modul în care învăţământul din Republica Moldova 
contribuie la abilitarea oamenilor de a-şi duce viaţa pe care au motive de a o aprecia 
şi de a-şi extinde alegerile substanţiale de care dispun. Studiul pune accentul pe 
oportunităţile, procesele şi rezultatele învăţării. S-a pornit de la faptul că un sistem 
educaţional contribuie în deplină măsură la dezvoltarea umană doar atunci când 
asigură accesul universal la studii, prestează cunoştinţe relevante şi le cultivă elevilor 
şi studenţilor obişnuinţa de a învăţa pe parcursul întregii vieţi.

Creşterea economică, situaţia demografică şi piaţa muncii

Creşterea economică din anii 2006 2008 a fost urmată de o criză puternică în anul 2009. 
Această criză a relevat vulnerabilitatea economiei moldoveneşti şi a avut anumite 
repercusiuni asupra sistemului educaţional. În consecinţă, orice reformă educaţională 
va trebui să se desfăşoare, cel puţin în prezent şi în următorii doi ani, într-un mediu 
cu resurse limitate. Într-un astfel de mediu, în scopul asigurării accesului universal la 
studii, se va cere reorientarea anumitor resurse către grupurile cu venituri reduse.

Un alt factor, care va determina evoluţia ulterioară a învăţământului din Republica 
Moldova, sunt tendinţele demografice care atestă o îmbătrânire rapidă a populaţiei. 
În cazul învăţământului general, reducerea numărului de elevi va impune optimizarea 
reţelei actuale de instituţii de învăţământ, fapt ce poate îngreuna accesul la studii 
al copiilor din localităţile rurale mici. În cazul învăţământului secundar profesional, 
mediu de specialitate şi cel superior, reducerea numărului de studenţi va face 
ineficientă funcţionarea catedrelor, departamentelor şi facultăţilor mici, fapt ce ar 
putea restrânge oferta educaţională la anumite domenii de formare profesională.

Examinând tendinţele pieţei muncii din anul 2009 şi prognozele privind evoluţia 
acestora în anii următori, ne putem aştepta la o nouă extindere a şomajului printre 
tineri. Ca şi în anii precedenţi, cei mai afectaţi vor fi tinerii care au doar studii 
gimnaziale şi cei cu studii profesionale secundare. Provocarea cu care se va confrunta 
învăţământul constă în stabilirea unei structuri a sistemului educaţional, ce ar fi 
receptivă la tendinţele pieţei muncii.

Sumar executiv
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Înrolarea

Începând cu anul 2005, ratele brute de înrolare la toate nivelurile educaţionale 
din Republica Moldova se află în descreştere. Această descreştere este cauzată, în 
principal, de situaţia complicată din învăţământul obligatoriu. În pofida faptului că în 
anii 2005 2007 s-a înregistrat o anumită creştere a înrolării în învăţământul primar şi 
o stabilizare a situaţiei în învăţământul gimnazial, tendinţele de scădere a ratelor de 
înrolare au reapărut din nou în anul 2008. Scăderea ratelor de înrolare în învăţământul 
obligatoriu indică disfuncţionalităţi de principiu în funcţionarea sistemului de 
şcolarizare a copiilor.

O altă situaţie se atestă în cazul învăţământului terţiar, care s-a extins considerabil. 
Impunând planificarea centralizată a admiterii în şcoli profesionale, colegii şi 
universităţi, autorităţile garantează fiecărui absolvent al învăţământului general 
câte un loc în instituţiile de învăţământ de pregătire profesională. Important este 
ca mecanismele centralizate de planificare a admiterii în învăţământul terţiar să nu 
restrângă capabilităţile absolvenţilor instituţiilor de învăţământ general de a-şi alege 
viitorul şi, totodată, să fie receptive la necesităţile pieţei muncii. De asemenea, este 
important ca statul să creeze oportunităţi pentru studenţii aflaţi în condiţii dificile, 
în special pentru cei ce provin din familiile sărace şi cei cu necesităţi educaţionale 
speciale.

Problemele sistemului educaţional

Principalele probleme cu care se confruntă sistemul educaţional sunt cele legate de 
accesul, calitatea şi contextul instituţional.

Cauzele accesului redus la învăţământul de bază, în special în localităţile rurale, sunt 
sărăcia, neglijenţa părinţilor sau absenţa acestora, mulţi dintre ei fiind plecaţi în 
străinătate în căutarea unui loc de muncă. Un rol controversat îl au şi plăţile informale 
în învăţământ. În pofida faptului că circa 50% din părinţi consideră că plăţile informale 
dezavantajează elevii din familiile sărace, cadrele didactice şi cele de conducere neagă 
acest lucru, iar impactul acestor plăţi este atât de puternic încât autorităţile încearcă 
să întreprindă măsuri pentru legalizarea acestora.

Fiind oficial recunoscute ca prioritare, responsabilităţile privind asigurarea calităţii în 
învăţământ sunt puse în sarcina mai multor instituţii şi organe de administrare publică 
de nivel central şi local, fapt ce creează confuzii. Deşi evaluarea calităţii învăţământului 
ar trebui să se facă în baza unor standarde, care ar viza toate aspectele procesului 
educaţional şi finalităţile acestuia, în prezent, astfel de standarde există doar pentru 
evaluarea performanţelor şcolare în învăţământul general. Rezultatele evaluărilor 
oficiale, efectuate în baza acestor standarde indică atât o creştere continuă a calităţii 
învăţământului general, cât şi persistenţa anumitor disparităţi de gen, mediu de 
reşedinţă şi limbă de instruire.

Punctul vulnerabil al învăţământului moldovenesc îl constituie asigurarea insuficientă 
cu cadre didactice. Această problemă este relevată atât de părinţi, cât şi de autorităţi, 
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însă măsurile întreprinse pe parcursul ultimilor ani nu au dus la rezultatul scontat. 
În învăţământul general, ponderea cadrelor didactice tinere este în scădere, iar cea 
a cadrelor didactice la vârsta de pensionare  în creştere. Schimbarea în sistemul 
educaţional, orientarea acestuia către formarea capabilităţilor necesită schimbarea 
paradigmei de pregătire a cadrelor didactice în colegii şi universităţi şi implementarea 
unui mecanism de salarizare, bazat nu doar pe vechimea în muncă, dar şi pe 
performanţă.

Legăturile dintre sistemul de pregătire profesională din Republica Moldova şi lumea 
muncii sunt foarte slabe. În consecinţă, circa 36% din totalul populaţiei din categoria 
de vârstă de 25 34 de ani ce activează în câmpul muncii nu are studii formale de 
pregătire profesională. Absolvenţii instituţiilor de pregătire profesională se confruntă 
cu greutăţi semnificative în procesul de angajare în câmpul muncii, doar 30% din 
ei activând conform calificărilor obţinute în şcoli profesionale, colegii şi universităţi. 
Structura existentă a sistemului de învăţământ nu stimulează instruirea pe parcursul 
întregii vieţi şi nu oferă posibilităţi de certificare a competenţelor, obţinute în procesul 
activităţii de muncă.

Ce întreprinde statul în domeniul educaţiei

Pe parcursul anilor de independenţă, s-a reuşit aprobarea unui set de legi în domeniul 
învăţământului, au fost elaborate regulamentele principale, în baza cărora activează 
instituţiile de învăţământ. Însă, fiind adecvat perioadei de tranziţie, în prezent, acest 
cadru normativ-juridic nu mai corespunde priorităţilor de ordin social şi economic ale 
Republicii Moldova. 

Statul a depus eforturi considerabile pentru finanţarea sistemului educaţional, 
mijloacele financiare alocate învăţământului fiind în continuă creştere. Comparativ 
cu ţările din Comunitatea Statelor Independente şi cele din Europa Centrală şi de Est, 
Moldova investeşte în educaţie mult mai multe resurse, ponderea cheltuielilor publice 
în PIB atingând în anul 2008 valoarea de 8,2%. Totuşi, creşterea mijloacelor financiare 
alocate educaţiei nu a avut drept efect schimbări de esenţă în sistemul educaţional, iar 
mecanismele existente de alocare a resurselor nu stimulează performanţa: creşterea 
accesului, diminuarea disparităţilor, ameliorarea calităţii instruirii.

Un exemplu de succes al schimbării în învăţământ ar putea servi reforma curriculară, 
în procesul căreia, la începutul deceniului, s-a reuşit modernizarea planurilor şi 
programelor de studii, editarea de noi manuale şcolare, extinderea posibilităţilor 
şcolilor, elevilor şi ale studenţilor de a alege. Ulterior însă intervenţia factorilor de 
ordin politic a limitat considerabil autonomia instituţiilor de învăţământ, revenindu-
se la practicile de centralizare a sistemului educaţional. Instituirea unui spaţiu 
educaţional rigid, limitarea dreptului elevilor, părinţilor şi al studenţilor de a alege 
traseele educaţionale dorite, practici care îngreunează procesul de dezvoltare a 
capabilităţilor.

Un rol decisiv în reformarea învăţământului superior l-a avut aderarea ţării noastre la 
Procesul de la Bologna. Republica Moldova a modificat cadrul legislativ-normativ în 
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domeniul învăţământului superior, încercând să-l racordeze la prevederile Procesului 
Bologna: organizarea învăţământului superior pe cicluri, implementarea Sistemului 
European de Credite Transferabile, introducerea unui sistem de calificări comparabile 
cu cele din spaţiul european, dezvoltarea curriculum-ului în baza unor metodologii 
şi criterii comparabile cu cele din comunitatea europeană. Totuşi racordarea 
învăţământului superior la prevederile Procesului Bologna s-a făcut, în principal, sub 
presiunea factorilor politici şi mai puţin din necesitatea sau iniţiativa beneficiarilor 
direcţi. Acest fapt vine în contradicţie directă cu logica ce stă la baza Procesului 
Bologna, conform căreia guvernele reprezintă voinţa instituţiilor prestatoare de 
servicii educaţionale, şi nu voinţa politică a structurilor departamentale. În consecinţă, 
reformele nu au ajuns încă în aulele şi laboratoarele studenţeşti, iar mobilitatea 
studenţilor şi a cadrelor didactice rămâne redusă.

Concluzii şi recomandări

Principalele concluzii ale documentului de politici se rezumă la următoarele:

Rezultatele obţinute de Republica Moldova în domeniul dezvoltării umane se 
datorează în mare măsură nivelului înalt de educaţie. Acest avantaj reprezintă un factor 
important, care ar putea contribui într-o măsură decisivă la formarea şi dezvoltarea 
capabilităţilor fiecărei persoane.

Statul a depus eforturi considerabile pentru susţinerea sectorului educaţional, 
asigurând o creştere constantă a mijloacelor financiare alocate învăţământului. Cu 
regret însă, această creştere nu a fost însoţită de schimbări semnificative în extinderea 
accesului, reducerea disparităţilor şi ameliorarea calităţii învăţământului.

Obstacolele principale în dezvoltarea învăţământului rezidă în hipercentralizarea 
sistemului educaţional, utilizarea ineficientă a resurselor, diminuarea rolului 
beneficiarilor direcţi în gestionarea instituţiilor de învăţământ, lipsa conexiunilor cu 
lumea muncii, persistenţa unui management bazat mai mult pe procese decât pe 
rezultate.

De punctul de vedere al oamenilor care doresc să-şi formeze şi să-şi dezvolte 
competenţele profesionale, structura actuală a sistemului de învăţământ este una 
rigidă, care nu oferă oportunităţi suficiente de revenire în sistem după o anumită 
activitate de muncă, nu încurajează învăţarea pe întreg parcursul vieţii.

În opinia autorilor, o reformă de esenţă a sistemului educaţional ar trebui să se bazeze 
pe următoarele principii:

Descentralizare, care presupune delegarea competenţelor şi a responsabilităţilor către 
instituţiile de învăţământ, autorităţile publice locale, comunităţi, părinţi, studenţi, 
cadre didactice etc.

Autonomia instituţiilor de învăţământ, conform căreia instituţiile educaţionale trebuie 
să devină persoane juridice cu drepturi depline, cu posibilitatea de a-şi gestiona 
propriile finanţe, de a angaja, promova şi stimula cadrele didactice, de a dispune de 
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o libertate sporită în alegerea metodelor de predare-învăţare-evaluare, de a opta 
pentru componentele curriculare pe care ele le consideră necesare.

Responzabilizarea instituţiilor de învăţământ, fapt ce presupune instituţionalizarea unei 
evaluări şi acreditări externe independente de autorităţile din domeniul educaţiei, 
creşterea rolului beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai învăţământului în aprecierea 
realizărilor instituţiilor de învăţământ.

Implementarea unui management bazat pe rezultate, care ar reorienta sistemul 
educaţional către necesităţile beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei, s-ar baza 
în luarea deciziilor pe rezultate observabile şi măsurabile: accesul la studii, rata de 
includere a persoanelor cu necesităţi educative speciale, progresele celor învăţaţi, 
angajabilitatea absolvenţilor etc.

Consolidarea parteneriatelor, care ar instituţionaliza nu numai consultarea opiniei 
elevilor, studenţilor, părinţilor, patronatelor referitor la organizarea şi desfăşurarea 
procesului educaţional, dar şi ar delega anumite competenţe decizionale, de evaluare, 
de promovare a cadrelor didactice şi manageriale beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai 
educaţiei.

Deschiderea sistemului educaţional, fapt ce presupune că orice instituţie educaţională 
şi sistemul în ansamblu sunt accesibile oricăror persoane, indiferent de apartenenţa 
etnică, limba vorbită, convingerile religioase, posibilităţile fizice etc.

Abordarea sistemică a problemelor ce ţin de formarea capabilităţilor, care constă în 
implementarea cât mai largă a traseelor educaţionale individualizate, creşterea 
mobilităţii elevilor, studenţilor şi a cadrelor didactice, diversificarea gamei de discipline/
cursuri opţionale, creşterea ponderii instruirii practice în cadrul întreprinderilor.

Important este ca noul cadru normativ-juridic aflat în prezent în proces de elaborare 
să nu mai atribuie explicit sau implicit statului rolul de unic beneficiar al procesului 
educaţional, ci să pună accentul pe dezvoltarea capabilităţilor. Dacă o astfel de 
schimbare nu se va produce, accelerarea dezvoltării umane şi realizarea în Republica 
Moldova a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în domeniul educaţiei va fi puţin 
probabilă.
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1.  
ABORDARE

1. Abordare

1.1. Aspectul capabilitate al dezvoltării umane

Dezvoltarea umană se axează pe extinderea libertăţilor reale ale oamenilor. Când 
dezvoltarea umană se realizează cu succes, oamenii pot beneficia de activităţi pe 
care ei le preţuiesc şi au motive de a le considera importante. Datorită dezvoltării 
umane, oamenii trăiesc o viaţă îndelungată şi sănătoasă, beneficiază de educaţie şi de 
o calitate decentă a vieţii. Ei pot fi productivi şi creativi acasă sau la locul de muncă, 
îşi modelează propriul destin şi îşi propun împreună obiective comune. Datorită 
dezvoltării umane, oamenii se pot bucura de relaţii interumane şi se pot simţi în 
relativă siguranţă. În cadrul dezvoltării umane, „motorul” îl constituie vieţile omeneşti. 
Resursele, veniturile, instituţiile şi garanţiile politice sau sociale constituie mijloace 
şi scopuri ale politicilor de o importanţă vitală; totodată, în ultimă instanţă, succesul 
este evaluat în termeni de viaţa pe care o pot duce oamenii, capabilităţile de care 
beneficiază ei.1

În virtutea acestei abordări, un sistem educaţional care-şi propune de a susţine 
dezvoltarea umană (DU) trebuie să facă mult mai multe, decât a se concentra pe 
sporirea ratei de înrolare (care, cu certitudine, are un impact pozitiv asupra indicelui 
învăţământului, ca parte a Indicelui Dezvoltării Umane (IDU)). Înrolarea constituie 
doar primul pas şi o condiţie necesară (dar nu suficientă) pentru a asigura dezvoltarea 
umană în termenii definiţiei de mai sus. Al doilea pas (după înrolare) este prestarea 
cunoştinţelor şi al treilea pas îl constituie abilitatea unui sistem educaţional de a le 
preda elevilor şi studenţilor cum să înveţe a învăţa. Doar după finalizarea tuturor celor 
trei etape, un sistem educaţional întruneşte condiţii suficiente pentru a favoriza un 
proces de dezvoltare umană (după cum a fost descris mai sus), care extinde libertăţile 
reale ale oamenilor.

Valorificarea libertăţilor actuale sau extinderea unui anumit set de libertăţi diferă de-a 
lungul diverselor etape ale unei vieţi umane (diferite vârste ale elevilor). Învăţământul 
primar se axează în mod mai direct pe prestarea cunoştinţelor. La această etapă, există un 
spaţiu limitat pentru libertatea elevilor de a lua decizii privind modul de utilizare a noilor 
capabilităţi pe care şi le-au putut forma. Situaţia se modifică radical după învăţământul 
secundar general, deoarece deschide, pentru prima dată, posibilitatea de a lua decizii 
privind continuarea studiilor sau intrarea pe piaţa muncii. Începând cu învăţământul 
secundar, pot fi observate libertăţile legate de instruire sau de activităţi de muncă, care 
sunt preferate de către oameni, şi oportunităţile ce le sunt oferite oamenilor graţie 
unui anumit parcurs de şcolarizare şi sistem de muncă pentru a dezvolta majoritatea 

1.  Alkire, Sabina, OPHI, Concept Note on HD for Global HD report 2010.
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capabilităţilor lor. Deciziile sunt luate de către persoane în baza libertăţilor şi a „lucrurilor 
pe care oamenii doresc să le facă”, pe care ei le apreciază sau au motive de a le considera 
importante. Deciziile referitoare la autoevaluare se pot modifica de-a lungul vieţii. Un 
sistem educaţional care susţine dezvoltarea umană trebuie să fie deschis la asemenea 
schimbări şi să ofere oportunităţi pentru instruire pe tot parcursul vieţii.

1.2. Educaţie şi dezvoltare

Conform teoriei capitalului uman, educaţia are un rol instrumental pentru creşterea 
economică. Educaţia le furnizează oamenilor aptitudinile productive solicitate de către 
un sistem economic modern şi complex. Astfel, educaţia constituie o investiţie, care 
produce beneficii economice. Structura mai multor sisteme formale de învăţământ 
urmează o asemenea abordare.2 Pe de altă parte, în opinia lui Sen,3 abordarea prin 
prisma dezvoltării umane şi a capabilităţii îi atribuie educaţiei trei roluri. Acestea sunt: 
(i) rolul instrumental, (ii) rolul de abilitare şi (iii) rolul redistributiv. Educaţia sporeşte 
gândirea critică şi are legături strânse cu o democraţie sănătoasă. Aplicarea abordării 
domeniului educaţiei prin prisma capabilităţii pune accentul pe capabilităţi, nu doar 
pe funcţionări. Ea scoate în evidenţă importanţa factorilor de conversie şi a diverselor 
aranjamente instituţionale în procesul de transformare a resurselor educaţionale în 
produse valoroase. Educaţia este strâns legată de justiţia socială.

Caseta 1: Capabilităţi şi funcţionări

 Abordarea prin prisma capabilităţii include trei concepte centrale: 
funcţionare, capabilitate şi acţiune. Funcţionarea este faptul de a fi (sau, de 
exemplu, de a face ceea ce oamenii apreciază şi au motive de a aprecia). 
Capabilitatea este libertatea unei persoane de a beneficia de diverse 
funcţionări – de a fi sau de a face lucruri care contribuie la bunăstarea lor. 
Acţiunea este abilitatea unei persoane de a urmări şi de a realiza scopuri pe 
care şi le propune şi are motive de a le considera importante. 

 Abordarea prin prisma dezvoltării umane şi a capabilităţii este pluridimen-
sională, deoarece ţine cont de câteva aspecte în acelaşi timp. Bunăstarea nu 
poate fi redusă la venituri sau la fericire, sau la oricare alt obiect singular.

 Abordarea prin prisma dezvoltării umane şi a capabilităţii combină 
focalizarea pe rezultate cu focalizarea pe procese. Cele patru principii-cheie 
ale sale sunt: echitatea, eficienţa, participarea şi durabilitatea.

 Ameliorările sau progresul se evaluează în termeni de capabilităţi, prin 
urmare, politicile trebuie să promoveze capabilităţile.  

 Selectarea capabilităţilor relevante depinde de situaţie. Pot fi utile 
dezbaterile publice. Examinarea „listelor” standard le permite, de-asemenea, 
grupurilor să nu treacă involuntar cu vederea anumite domenii-cheie.    

2. Vezi capitolul despre educaţie al lui Elaine Unterhalters în lucrarea Deneulin, S. şi L. Shashani (Ed.) (2009) An 
Introduction to the Human Development and Capability Approach, IDRC, Londra.
3. Sen, A. (1992) Inequality Re-examined, Oxford University Press, Oxford.
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 Funcţionările sunt definite ca „diverse lucruri a căror efectuare sau existenţă 
poate fi preţuită de o anumită persoană” (Sen 1999, p. 75). Cu alte cuvinte, 
funcţionările sunt activităţi şi stări valoroase care determină bunăstarea 
oamenilor – aşa ca faptul de a fi sănătos şi sătul, de a fi în siguranţă, de a 
fi educat, de a dispune de un loc bun de muncă, de a-i putea vizita pe cei 
dragi. De asemenea, se referă la bunuri şi venituri, descriind ce poate face o 
persoană cu ele. De exemplu, când este satisfăcută necesitatea elementară 
a persoanelor de a avea hrană (produse alimentare), persoanele se bucură 
de funcţionarea de a fi bine alimentate.   

 Capabilitatea se referă la libertatea de a se bucura de diverse funcţionări. 
Capabilitatea este definită, în special, ca „diverse combinaţii de funcţionări 
(faptul de a fi sau de a face) pe care le poate obţine o persoană. Astfel, 
capabilitatea constituie un set de vectori ai funcţionărilor, care reflectă 
libertatea persoanei de a duce un anumit tip de viaţă..., de a alege între diverse 
moduri posibile de trai” (Sen, 1992, p. 40). Cu alte cuvinte, capabilităţile sunt 
„libertăţile substanţiale de care se bucură  [o persoană]  pentru a duce tipul de 
viaţă pe care are motive să-l considere important” (Sen, 1999, p. 87).

 Acţiunea este abilitatea de a urmări scopurile ce sunt preţuite şi există 
motive de a le considera importante. Agentul acţiunii este „cineva care 
acţionează şi aduce schimbare” (Sen, 1999, p. 19).

Extras din Capitolul 2: Deneulin, S. şi L. Shashani (Ed.) (2009) An Introduction to 
the Human Development and Capability Approach, IDRC, Londra.

Totul într-un singur exemplu

Bicicleta ne oferă un bun exemplu pentru a ilustra modul în care aceste concepte 
diferite sunt legate între ele. O persoană poate poseda sau poate fi capabilă de a 
utiliza o bicicletă (o resursă). Mergând pe bicicletă, persoana se deplasează prin 
oraş şi, presupunem, apreciază o asemenea mobilitate (o funcţionare). Totodată, 
dacă persoana nu este capabilă de a conduce bicicleta (deoarece, probabil, nu 
are simţul echilibrului sau nu are voie să o conducă),  posedarea unei biciclete nu 
va rezulta de fapt într-o asemenea funcţionare. În primul caz, accesul la resursă, 
deopotrivă cu caracteristicile persoanei (echilibru etc.) creează pentru persoana 
respectivă capabilitatea de a se deplasa prin oraş atunci când doreşte. Mai mult 
ca atât, putem presupune că persoana va profita de această capabilitate pentru 
a se urca pe bicicletă şi a pedala până la casa unui prieten pentru a lua prânzul 
– în acest fel, capabilitatea respectivă contribuie la fericire sau utilitate.

Extras din capitolul 2: Deneulin, S. şi L. Shashani (Ed.) (2009) An Introduction to 
the Human Development and Capability Approach, IDRC, Londra.

Resurse Funcţionare Capabilitate Utilitate

Bicicletă Mobilitate Abilitatea de a se 
deplasa

Plăcere



14 EDUCAŢIA ŞI DEZVOLTAREA UMANĂ: provocări curente şi de perspectivăEDUCAŢIA ŞI DEZVOLTAREA UMANĂ: provocări curente şi de perspectivă

„Nicio idee nu va apărea fără minţi educate. Educaţia este forţa motrice a schimbării în 
lume. Educaţia (care nu întotdeauna este echivalentă cu şcolarizarea) aduce abilitarea. 
(...) Prin urmare, educaţia are o importanţă centrală pentru prosperarea umană. (...) Ea 
nu doar deschide minţile spre noi orizonturi, dar, de-asemenea, deschide calea spre 
dobândirea altor capabilităţi valoroase.”4

Educaţia a început a fi considerată ca un instrument important al dezvoltării prin 
intermediul noţiunii de capital uman în anii 1960, fapt care leagă cunoştinţele, aptitu-
dinile şi calităţile acumulate la şcoală de productivitatea şi creşterea economică. 

Privită din perspectiva abordării axate pe dezvoltarea umană şi capabilitate, valoarea 
unei economii nu rezidă în abilitatea sa de a spori producerea, dar în capacitatea acesteia 
de a genera oportunităţi pentru prosperarea umană. Unterhalter (2009) arată modul în 
care Sen (1997) a comparat ambele perspective şi contestă faptul că capitalul uman “se 
concentrează pe acţiunea fiinţelor umane – prin intermediul aptitudinilor şi cunoştinţelor, 
precum şi al efortului – în vederea sporirii posibilităţilor de producere”. Dimpotrivă, 
abordarea educaţiei prin prisma capabilităţii „se axează pe abilitatea fiinţelor umane de 
a-şi duce viaţa pe care au motive de a o preţui şi de a-şi extinde alegerile substanţiale 
de care dispun”. Totodată, Sen evidenţiază  faptul că cele două abordări sunt legate între 
ele, deoarece „ambele se preocupă de rolul fiinţelor umane şi, în special, de abilităţile 
actuale pe care le ating şi le achiziţionează” (Sen, 1997, p. 1959). Dezvoltarea umană 
depăşeşte abordarea prin prisma capitalului uman atunci când examinează modurile în 
care educaţia sporeşte libertatea. Ea consideră că scopul educaţiei este mult mai vast, 
decât pur şi simplu dezvoltarea aptitudinilor care vor spori creşterea economică.

Atât abordarea educaţiei prin prisma capitalului uman, cât şi prin prisma capabilităţii 
au puncte forte şi puncte slabe. Literatura în domeniul capitalului uman include 
deseori cercetări bazate pe date empirice care conectează, de exemplu, creşterea 
cu investiţiile şi educaţia. În baza unor asemenea rezultate, pot fi formulate mesaje 
clare privind politicile. În acelaşi timp, acest lucru nu răspunde preocupărilor pentru 
diverse necesităţi de instruire, nici nu explică de ce un anumit conţinut educaţional ar 
putea fi valoros, chiar dacă nu generează neapărat o creştere economică. Mai mult ca 
atât, deseori literatura şi cercetările axate pe abordarea prin prisma capabilităţii nu se 
bazează pe date empirice „solide”. Mesajele lor de politici sunt întrucâtva mai difuze, 
deoarece cuprind o idee mai largă a conexiunii dezvoltării umane. Într-un sens mai 
larg, abordarea prin prisma capabilităţii scoate în evidenţă tipurile de instruire care 
sunt valoroase şi se referă, în particular, la inegalităţi şi la dezvoltarea capabilităţilor prin 
intermediul educaţiei. Această abordare nu respinge preocupările capitalului uman 
faţă de economie, aptitudini şi creştere, însă încearcă a le adăuga atribuţii mai vaste în 
termeni de educaţie şi justiţie.5 

Ambele abordări încearcă să furnizeze concepte şi criterii de identificare a avantajelor şi 
dezavantajelor unor anumite politici publice în educaţie, pentru un proces de dezvoltare, 
în ansamblu. Unterhalter (2009) susţine că, “din punct de vedere al abordării prin prisma 
dezvoltării umane şi a capabilităţii, politica educaţională se axează pe libertăţile de care 
dispun persoanele şi grupurile sociale pentru a-şi atinge funcţionările apreciate (setul 
de capabilităţi) şi modurile în care conversiunea operează pentru a limita sau a extinde 

4.  Elaine Unterhalter, 2009.
5. Ibid.
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aceste capabilităţi”. Ea mai afirmă că utilizarea unui asemenea tip de abordări pentru 
evaluarea politicilor este destul de diferită de abordările tradiţionale ale evaluării. 
Evaluările actuale ale sistemelor educaţionale examinează resursele (de exemplu, 
cheltuielile, calificarea profesorilor) şi rezultatele (de exemplu, notele obţinute de 
studenţi, scorul obţinut la testarea anumitor aptitudini).

O altă abordare a evaluării educaţiei se bazează pe ceea ce oamenii spun despre 
aşteptările lor de la şcolarizare. Examinând ideea referitoare la aşteptările oamenilor, 
focalizarea asupra capabilităţilor necesită „nu doar să evaluăm satisfacţia noastră faţă 
de rezultatele individuale ale instruirii, dar şi să ne întrebăm privind seria de opţiuni 
educaţionale reale de care au dispus persoanele: dacă ele au capabilitatea veritabilă de 
a ajunge la o funcţionare educaţională valoroasă”.6

Unterhalter afirmă că abordarea prin prisma capabilităţii oferă o perspectivă utilă asupra 
educaţiei, propunând de a evalua oportunităţile, procesele şi rezultatele instruirii. 
„Această abordare pune întrebări de genul: Sunt oare capabilităţile valoroase distribuite 
în mod onest şi egal în şi pe parcursul educaţiei? Beneficiază unele persoane de mai multe 
oportunităţi de a-şi converti resursele în capabilităţi decât alte persoane? Ce capabilităţi 
contează mai mult atunci când este vorba de dezvoltarea nivelului de acţiune şi autonomie 
pentru oportunităţi educaţionale, conexiune socială şi dimensiuni valoroase ale traiului?”

Din păcate, în prezent nu există mijloace standardizate de evaluare a educaţiei în 
termeni de capabilităţi, deşi sunt  în proces de elaborare metode de informare privind 
capabilităţile utilizate la evaluarea educaţiei.

1.3. Utilizarea acestei noi abordări în Moldova

Propunerea majoră a acestei introduceri conceptuale rezidă în extinderea numărului 
de criterii de evaluare privind tipurile de politici educaţionale şi sisteme educaţionale, 
care ar fi utile pentru dezvoltarea ulterioară a poporului Moldovei şi a Moldovei ca 
ţară. În acest context, este importantă şi examinarea unor idei tradiţionale, cum ar 
fi resursele utilizate şi rezultatele (aptitudinile şi scorul obţinut la testări), însă ea 
trebuie suplimentată cu evaluări ale oportunităţilor, proceselor şi produselor instruirii 
(formarea capabilităţilor, nu doar a aptitudinilor).

Implementarea acestor chestiuni noi şi suplimentare va revărsa o nouă lumină asupra 
cerinţelor unui sistem educaţional şi ale politicilor educaţionale într-o societate marcată 
de schimbări tot mai rapide. O societate, în care grupuri mari ale populaţiei continuă să 
trăiască într-un mod tradiţional, fapt care astăzi este aproape sinonim cu sărăcia, în timp 
ce alte grupuri ale populaţiei se înscriu în economia globalizată. Conţinutul predării 
nu doar trebuie să se schimbe pentru a putea răspunde acestei largi varietăţi de cereri 
de educaţie. Întregul sistem educaţional ar putea fi nevoit să-şi revadă structura, de-
asemenea, nu doar pentru a se axa pe noi criterii de evaluare a procesului de instruire, 
dar şi pentru a fi capabil de a oferi un alt tip de predare şi instruire şi un sistem deschis, 
care permite ieşirea şi re-intrarea la diferite etape ale vieţii, răspunzând aşteptărilor 
diferite şi noi ale studenţilor într-un mediu în schimbare rapidă.

6. Ibid.
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2. 
CREŞTEREAECONOMICĂ, 
SITUAŢIA DEMOGRAFICĂ  

ŞI PIAŢA MUNCII

2. Creşterea economică, situaţia 
demografică şi piaţa muncii
2.1. Creşterea economică

Moldova a cunoscut o creştere puternică în perioada 2006–2008, însoţită de semne 
de avânt. S-a înregistrat o creştere medie de 5 procente, stimulată de remitenţe şi de 
investiţiile străine. Criza economică globală a cauzat o puternică slăbire a economiei. În 
prima jumătate a anului 2009, cererea redusă faţă de partenerii comerciali a provocat 
scăderea considerabilă a exporturilor şi a remitenţelor. În timp ce PIB-ul a scăzut cu 
aproape 8 procente pe parcursul perioadei respective, cererea internă s-a redus şi mai 
simţitor, iar actualul deficit de conturi s-a redus până la aproximativ 11 procente din 
PIB-ul perioadei în cauză. Conform estimărilor FMI (FMI, 2010), creşterea va atinge 1½ 
procente în 2010, 3 procente în 2011, pe fundalul restabilirii graduale a cererii externe 
şi interne şi al îmbunătăţirii mediului de afaceri. FMI pronostichează o creştere de 
5 procente către anul 2012, favorizată de un salt înregistrat în investiţii şi exporturi, 
precum şi de restabilirea treptată a remitenţelor până la nivelul anului 2008.

Diagrama 1:  Creşterea PIB pe locuitor la PPP şi schimbările procentuale, 
   Moldova 1992 2008

Sursă: FMI

Dat fiind faptul că, de obicei, gospodăriile casnice nu beneficiază în mod egal de 
redresarea situaţiei după distribuirea generală a veniturilor, ne putem aştepta ca 
gospodăriile mai prospere să se redreseze printre primele, iar cele mai puţin prospere 
 printre ultimele. În asemenea situaţie, nu ne putem aştepta la o redresare socială 
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generală mai degrabă decât în anul 2013, urmând să trecem prin lanţul redresării PIB-
ului, ca prim pas, al doilea pas fiind redresarea situaţiei în domeniul ocupării forţei de 
muncă şi, finalmente – sporirea veniturilor gospodăriilor.7

Pentru o viitoare reformă a educaţiei sau pentru operarea ajustărilor în cadrul 
sistemului educaţional, o asemenea panoramă implică următoarele:

1. Orice reformă sau proces de ajustare vor trebui să se desfăşoare, cel puţin în 
prezent şi în următorii doi ani, într-un mediu cu resurse limitate (probleme ce 
ţin de aspectul ofertă).

2. Cererea potenţială de educaţie ar putea spori, chiar şi din partea gospodăriilor 
mai sărace, dat fiind faptul că experienţa de criză face ca oamenii să reevalueze 
valoarea educaţiei şi consolidează dorinţa lor de a sacrifica alte resurse pentru 
a acumula capital uman în vederea asigurării prosperităţii în viitor.

3. Însă aspectele menţionate la punctul precedent se vor adeveri doar în cazul 
în care numărul elevilor excluşi din şcoală8 din cauza crizei (strategia de re-
ducere a costurilor gospodăriilor) va rămâne redus (programele de transfer 
condiţionat de bani în numerar ar putea ajuta la menţinerea la un nivel înalt 
a ratelor de înrolare) şi dacă spre grupurile cu venituri reduse vor fi orientate 
oferte educaţionale suplimentare sau noi, la care va fi asigurat un acces cu 
adevărat liber (plăţi reduse sau lipsa oricăror plăţi).

În cadrul acestei panorame generale, sunt preconizate etapele următoare ale 
reformei educaţionale anunţate. În conformitate cu cel mai recent document oficial 
privind dezvoltarea strategică a Moldovei, intitulat “Rethink Moldova” („Relansarea 
Moldovei”), Guvernul stabileşte trei priorităţi ale reformei educaţionale:

1. Optimizarea reţelei de şcoli, asigurarea eficienţei financiare, ca răspuns la dec-
linul înrolării.

2. Învăţământ şi instruire profesională, axate pe modernizare, acces de calitate, 
egalitatea genurilor, certificare şi utilizarea noilor tehnologii ale informaţiilor şi 
comunicaţiilor.

3. Reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copiilor.

2.2. Tendinţe demografice

Datorită interacţiunii dintre modelele naturale şi cele migraţionale, populaţia 
Moldovei a crescut de la 2.341.000 în anul 1950 la 4.389.000 în anul 1990, însă rata 
creşterii a fost în scădere pe parcursul perioadei. În acest context, pot fi distinse două 
faze. La prima fază (1950 1975), creşterea demografică a fost generată atât de balanţa 
naturală pozitivă, precum şi de balanţa pozitivă a migraţiei, cea din urmă contribuind 
cu aproape 40 procente la creşterea totală a populaţiei. La faza a doua (1975 1990), 
creşterea populaţiei a fost determinată doar de dimensiunile crescânde ale balanţelor 
naturale, fapt care a compensat balanţa negativă a migraţiei totale de aproximativ 
7.  Experienţele anterioare de depăşire a crizelor internaţionale denotă că perioada de relansare a plasării în câm-
pul muncii durează de obicei de două ori mai mult decât relansarea creşterii, iar relansarea socială durează chiar 
şi mai mult. Dacă acest lucru se adevereşte şi în cazul Moldovei, o creştere mai amplă a PIB-ului se va produce 
în anul 2011, o relansare mai vastă a plasării în câmpul muncii – în anul 2012 şi o relansare socială ulterioară – în 
anul 2013 (vezi Reinhardt şi Rogoff, 2009).
8.  Trebuie să luăm în considerare şi posibilitatea că scăderea înrolării nu este inevitabilă.
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95.000. Creşterea numărului de naşteri înregistrate în această perioadă a fost suficientă 
pentru a contrabalansa impactul creşterii speranţei de viaţă, astfel încât  între anii 
1950 şi 1990 structura pe vârste a populaţiei a rămas în general neschimbată, tinerii 
având o pondere de puţin peste 28%, iar persoanele în etate de 8%.

Diagrama 2: Balanţele demografice în Moldova, 1950/1955  1985/1990

Sursă: Analize de flux ale OIM (2009)

Centrul Analitic Independent de Informaţie Actuarială (IAAC9) a elaborat scenarii ale 
tendinţelor demografice pentru sistemul de pensionare din Moldova, indicate în 
Diagrama 3 şi Diagrama 4. Ambele scenarii de dezvoltare demografică a Republicii 
Moldova – relativ pesimist (primul scenariu) şi relativ optimist (al doilea scenariu) – 
prevăd descreşterea ulterioară şi îmbătrânirea populaţiei. Conform primului scenariu, 

Diagrama 3: Compararea scenariilor demografice: evoluţia numărului populaţiei

Sursă: http://www.pension.md/eng/publications/ps/46.html

9.  http://www.iaac.ru
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numărul populaţiei se va reduce către anul 2050 cu 996.3 mii de persoane, iar conform 
celui de-al doilea scenariu – cu 585,8 mii persoane. Numărul populaţiei apte de muncă 
se va reduce în primul caz cu până la 50% şi în al doilea caz – cu 47,9%.

Diagrama 4:  Compararea scenariilor demografice: evoluţia coeficientului  
  ponderii oamenilor în vârstă

Sursă: http://www.pension.md/eng/publications/ps/46.html

Coeficientul poverii demografice caracterizează corelaţia dintre populaţia de vârsta 
de pensionare şi cea aptă de muncă. Acest coeficient, care are într-o anumită măsură 
un caracter condiţional (dat fiind faptul că este comparat cu numărul populaţiei 
active, nu cu numărul de angajaţi), permite de a calcula partea din pensia unui 
pensionar, care este acoperită de către o persoană angajată. La începutul perioadei 
de pronosticare (2006), valoarea acestui indicator este destul de favorabilă din punct 
de vedere al sistemului de pensionare: la 253 de pensionari revin 1000 de persoane 
de vârstă aptă de muncă. Totodată, populaţia treptat îmbătrâneşte şi, conform 
scenariilor demografice elaborate, în anul 2010 – la 1000 de persoane de vârstă 
aptă de muncă vor reveni 267 de pensionari. Din anul 2011, valoarea coeficientului 
poverii demografice a persoanelor în etate pentru scenariile sus-menţionate va 
începe să difere. Către anul 2025, valoarea sa în cadrul primului scenariu va constitui 
382 de persoane, iar în cadrul celui de-al doilea scenariu – 395 de persoane. Către 
sfârşitul perioadei de pronosticare (anul 2050), conform primului scenariu, la 730 de 
pensionari vor reveni 1000 de persoane apte de muncă, iar conform celui de-al doilea 
scenariu � 793 de pensionari, adică, coeficientul poverii demografice a persoanelor 
în etate se va majora de 2,7 şi, respectiv, 2,9 ori. Aceasta vorbeşte despre faptul că 
peste 40 de ani problemele referitoare la asigurările sociale de stat se vor intensifica. 
Totodată, conform tuturor scenariilor demografice examinate, se va produce o 
creştere considerabilă a coeficientului poverii demografice a persoanelor în etate, 
deoarece creşterea speranţei de viaţă şi descreşterea ratei natalităţii constituie o 
tendinţă europeană, de la care Moldova nu face excepţie.
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Evoluţia situaţiei demografice va avea un impact profund asupra sistemului educaţional, 
afectând atât aspectele de eficienţă, cât şi cele legate de calitatea instruirii. În cazul 
învăţământului general, reducerea numărului de elevi va impune optimizarea reţelei 
actuale de instituţii de învăţământ, fapt ce poate îngreuna accesul la studii al copiilor 
din localităţile rurale mici. În cazul învăţământului secundar profesional, mediu 
de specialitate şi cel superior, reducerea numărului de studenţi va face ineficientă 
funcţionarea catedrelor, departamentelor şi facultăţilor mici, fapt ce ar putea 
restrânge oferta educaţională la anumite domenii de formare profesională. Evident, 
prin restrângerea posibilităţilor de a accede şi de a alege traseele educaţionale dorite, 
eventuala criză demografică ar putea limita posibilităţile elevilor şi ale studenţilor de 
a-şi forma şi performa capabilităţile necesare unei dezvoltări umane durabile.

2.3. Plasarea în câmpul muncii

Până în anul 2050, se aşteaptă o scădere cu 25% a forţei de muncă în ansamblu. Acest 
proces de reducere a forţei de muncă a început deja.

Tabelul 1:  Plasarea în câmpul muncii în ansamblu pe sectoare şi grupuri  
 principale de vârstă; variaţii absolute şi de procentaj; 1999 2008

Total angajaţi Agricultură Industrie Servicii

Bărbaţi
Abs. 
Var.

% Var.
Abs. 
Var.

% Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. % Var.

15−29 -40 -20,9 -62 -62,6 12,7 44,5 10 16,0

30−49 -92 -23,2 -84 -45,7 -0,9 -1,1 -7 -5,6

50−64 31 25,5 -11 -15,3 18,0 92,2 24 72,2

total -101 -14,2 -156 -44,5 29,8 22,8 26 11,5

Femei

15−29 -52 -28,9 -59 -67,3 5,3 25,7 1 2,0

30−49 -92 -21,4 -85 -49,9 -7,7 -14,3 1 0,5

50−64 31 28,8 -22 -31,5 6,4 76,9 46 149,7

total -113 -15/7 -165 -50,7 4,0 4,8 49 15,8

Total

15−29 091 -24,8 -121 -64,8 18,0 36,6 11 8,4

30−49 -184 -22,2 -169 -47,7 -8,6 -6,3 -6 -1,9

50−64 62 27,1 -32 -23,3 24,4 87,6 70 109,9

total -213 -15,0 -321 -47,5 33,8 15,9 75 14,0

Sursă: Analiza de flux OIM

Contrar aşteptărilor, în ultimii ani, s-a înregistrat o creştere considerabilă a şomajului. 
În pofida migraţiei, care a deturnat presiunea de pe piaţa muncii, rata angajării în 
câmpul muncii s-a redus cu 14% în perioada 1999–2008. Pierderile de locuri de 
muncă se concentrează în agricultură, iar industria şi, în special, serviciile denotă rate 
de angajare pozitive. 
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Declinul înregistrat în domeniul plasării în câmpul muncii a afectat până acum atât 
tinerii, cât şi persoanele de vârstă medie. În cazul bărbaţilor, declinul a fost mai 
pronunţat printre persoanele de vârstă tânără, în cazul femeilor – printre persoanele 
de vârstă medie. Totodată, aceste rezultate au fost produse de tendinţe diferite la nivel 
de sector. În agricultură, plasarea în câmpul muncii s-a redus pentru toate grupurile 
principale de vârstă, schimbarea procentajului reducându-se cu vârsta. În industrie şi 
servicii, doar grupul de vârstă medie a fost afectat şi schimbarea procentajului a fost 
mai înaltă în sectorul terţiar.

Decalajul dintre pensionari şi persoanele apte de muncă va începe să se extindă după 
anul 2020, adică peste vreo zece ani. O posibilitate de a menţine sistemul fezabil, în 
pofida schimbărilor demografice, ar fi sporirea productivităţii generale a economiei 
Moldovei în următorii zece ani.

În acest context, provocările ce apar în faţa sistemului educaţional constau în asigurarea 
şcolarizării necesare, precum şi formarea/performarea la populaţia de vârstă şcolară 
din prezent a aptitudinilor şi cunoştinţelor necesare pentru dezvoltarea capitalului 
uman ce ar asigura realizarea beneficiilor preconizate în termeni de productivitate 
(evident, investiţiile ar fi cel de-al doilea element principal necesar pentru a asigura 
beneficiile productivităţii). În ceea ce priveşte noul Cod al educaţiei, întrebarea 
principală este care ar fi structura potrivită pentru sistemul educaţional în 
ansamblu, susceptibilă de a răspunde cerinţelor educaţionale ale pieţei muncii 
în viitor?

Diagrama 5:  Evoluţia ratei şomajului printre tinerii în perioada  
  2000 2006 şi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului  
  pentru 2010 şi 2015

Sursă: Raport privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului:  
“Noi provocări – noi sarcini”, 2007
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În ultimii ani, ratele şomajului printre tineri denotă o tendinţă neclară. Tinerii n-
au beneficiat de ratele moderate ale creşterii şi doar ratele puternice ale creşterii 
înregistrate după anul 2005 au putut favoriza reducerea şomajului printre tineri. 
Examinând tendinţele economice din anul 2009 şi prognozele privind evoluţia 
acestora în anii următori, ne putem aştepta la o nouă extindere a şomajului printre 
tineri. În general, ratele şomajului sunt mai înalte printre tineri, care constituie 
grupul cel mai numeros de şomeri.10 Diagrama 6 indică de asemenea că probleme 
ale tranziţiei de la şcoală la muncă există la toate nivelurile educaţionale. Cu toate 
acestea, contrar aşteptărilor de a avea mari probleme la nivelurile educaţionale 
inferioare, pot fi constatate probleme de şomaj la forţa de muncă tânără cu studii 
secundare. Desigur, acest fenomen poate fi generat de probleme ce ţin de cererea din 
partea pieţei muncii. În acelaşi timp, referitor la problema Codului Educaţiei, va 
trebui de solicitat abordarea problemelor ce ţin de ofertă care afectează relaţia 
dintre învăţământul secundar şi piaţa muncii.  

Diagrama 6: Distribuţia tinerilor şomeri (cu vârsta de 15–29 ani)  
  după nivelul de studii, 2007

Sursă: Biroul Naţional de Statistică şi studiul “Situaţia tinerilor pe piaţa 
muncii”, ANOFM 2008

10.  În anul 2007, şomajul a constituit 14,4% (vârsta de 15-24 – 20,300 persoane)  
şi 5,8% (vârsta de 25-34 – 15.300 persoane).
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3.  
ÎNROLAREA

3. Înrolarea

Analiza sărăciei pentru anii 2003–2006 confirmă importanţa stocului educaţional în 
calitate de cel mai bun prezicător al riscului sărăciei. Astfel, riscul sărăciei în gospodării 
se reduce substanţial odată cu creşterea nivelului de educaţie al capului familiei. 
Membrii gospodăriei al cărei cap are studii superioare se confruntă cu un risc mult 
mai redus de a fi săraci. Gospodăriile al căror cap n-are cel puţin studii primare se 
confruntă cu cel mai înalt risc de sărăcie. Totodată, doar 2,3% din numărul total de 
gospodării reprezintă această categorie.

Diagrama 7: Rata absolută a sărăciei în Republica Moldova, conform nivelului  
  de studii al capului familiei, 2006

Sursă: Strategia de Dezvoltare Naţională, 2007
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Întrucât în Moldova, în prezent, cu un risc deosebit de înalt al sărăciei se confruntă 
forţa de muncă cu un nivel scăzut al studiilor, creşterea ratelor de înrolare în nivelurile 
superioare ale educaţiei ar putea ajuta la reducerea şomajului în viitor.

Diagrama 8: Nivelul educaţional al capului familiei, 2006

Sursă: Biroul Naţional de Statistică, în baza datelor SBGC din anul 2006

Diagrama 9:  Evoluţia ratei brute de înrolare la toate nivelurile educaţionale  
  în Republica Moldova

Sursă: Biroul Naţional de Statistică, 2009
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Ratele generale ale înrolării indică o reducere, provocată în special de reducerea 
înrolării în învăţământul primar. Dacă înrolarea în învăţământul primar scade şi nu se 
produc schimbări în efectuarea tranziţiei de la învăţământul primar la cel gimnazial, 
urmează să se reducă şi înrolarea în învăţământul gimnazial. Anume aceasta se 
întâmplă în Moldova, după cum indică partea din dreapta a diagramei respective.

Prin prisma conceptului de dezvoltare umană, învăţământul primar universal este 
condiţia necesară pentru a putea realiza nivelurile superioare ale învăţământului 
secundar după tranziţia imediată de la un nivel de şcolarizare la altul. În Moldova, 
înrolarea în învăţământul primar s-a redus în ultimii zece ani cu aproximativ 6 puncte 
procentuale, iar cel gimnazial – în medie cu aproape 3 puncte procentuale. Dat fiind 
faptul că nu s-au produs schimbări importante în ceea ce priveşte aspectul ofertă, 
cauzele principale ale reducerii înrolării par a fi localizate în aspectul cerere. Fără a 
intra în detalii în ceea ce priveşte analiza problemelor ce ţin de cerere, referitor la 
sarcina în suspans de reformare a Codului Educaţiei, este important de a înţelege că 
Moldova necesită nu doar restabilirea ratelor de înrolare, dar şi asigurarea în 
viitor a oportunităţilor educaţionale pentru tinerii băieţi şi fete din generaţia de 
astăzi, care n-au posibilitatea de a-şi finaliza sau de a-şi continua studiile. Pentru 
a realiza acest lucru, sunt necesare ajustări ale ofertei şi cererii, asigurând, în 
ceea ce priveşte oferta, deschiderea sistemului şi creând posibilităţi de reluare 
în viitor a proceselor educaţionale, care au fost întrerupte în prezent. Ar putea 
chiar exista resurse disponibile pentru un asemenea sistem deschis, dat fiind 
faptul că numărul total al elevilor înrolaţi în învăţământul primar şi secundar s-a 
redus din cauza schimbărilor demografice.

Diagrama 10: Ratele nete de înrolare în învăţământul primar şi gimnazial

Sursă: Biroul Naţional de Statistică, Educaţia în Republica Moldova 2008/2009
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Spre deosebire de tendinţele de descreştere manifestate de învăţământul primar şi 
secundar, învăţământul terţiar s-a extins considerabil după anul 1990, începând a se 
stabiliza în ultimii cinci ani. Creşterea înrolării în învăţământul terţiar înseamnă în special 
reducerea problemelor tranziţiei de la învăţământul secundar la cel terţiar, creşterea ofertei 
de învăţământ terţiar şi înţelegerea obiectivelor de către această parte a populaţiei că 
învăţământul superior poate funcţiona ca un fel de asigurare împotriva sărăciei. Dacă ar fi 
posibil ca grupurile prospere ale populaţiei să înţeleagă acest lucru, ar fi create oportunităţi 
pentru studenţii mai puţini prosperi de la nivelul secundar (sistemul de burse) pentru 
a extinde de asemenea şi opţiunile lor de acces la nivelurile învăţământului terţiar.

Diagrama 11:  Evoluţia numărului de studenţi în sistemul de educaţie  
   terţiară din Republica Moldova

Sursă: Biroul Naţional de Statistică, 2009

Diagrama 12: Studenţii şi elevii din instituţiile de învăţământ secundar profesional,  
  mediu de specialitate şi profesional terţiar la 10 mii de locuitori

Sursă: Biroul Naţional de Statistică, 2009



EDUCAŢIA ŞI DEZVOLTAREA UMANĂ: provocări curente şi de perspectivă 29Document de politiciEDUCAŢIA ŞI DEZVOLTAREA UMANĂ: provocări curente şi de perspectivă

În timp ce înrolarea în învăţământul terţiar a crescut, înrolarea în şcolile secundare 
profesionale s-a redus, la fel ca şi numărul instituţiilor de învăţământ profesional şi 
numărul programelor acestora. Doar dacă aceste tendinţe opuse ar depinde una de 
alta prin faptul că înrolarea în instruirea profesională se reduce din cauza creşterii 
înrolării în învăţământul universitar, n-ar apărea preocupări serioase privind reducerea 
înrolării în învăţământul profesional. Totodată, datele disponibile nu permit să se tragă 
o asemenea concluzie, de aceea este necesară o analiză mai profundă.

Diagrama 13: Evoluţia numărului de instituţii de învăţământ secundar  
  profesional şi al programelor de specializare

Sursă: Ministerul Educaţiei şi Biroul Naţional de Statistică, 2009

Diagrama 14: Evoluţia numărului elevilor înrolaţi în instituţiile de învăţământ  
  secundar profesional

Sursă: Ministerul Educaţiei şi Biroul Naţional de Statistică, 2009
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Însă, în pofida descreşterii numărului de instituţii şi programe de instruire profesională, 
numărul absolut de studenţi în învăţământul profesional a început să crească din nou 
începând cu anul 2005 şi se pare că există o cerere importantă şi crescândă pentru 
acest tip de instruire profesională. De asemenea, la acest nivel al educaţiei, ar 
trebui examinată posibilitatea instituirii unui sistem flexibil, care ar permite 
revenirea în sistemul de instruire profesională. 

Reîncadrarea în sistemul de şcolarizare după un abandon temporar, la o treaptă iniţială 
a educaţiei, aşa cum ar fi învăţământul de bază, nu necesită abordări suplimentare 
în sensul de elaborare a unor programe speciale de studii sau ajustări de structură 
a sistemului de învăţământ. Însă reîncadrarea în sistemul şcolar sau în sistemul de 
instruire profesională după învăţământul de bază ar putea necesita luarea unor 
decizii importante de către absolvenţi, de exemplu, privind opţiunea de a merge la 
studii profesionale sau universitare. Din punct de vedere al acumulării capitalului 
uman, orice decizie care duce la continuarea studiilor poate fi utilă (deoarece orice 
aptitudini sau cunoştinţe suplimentare sunt considerate conceptual drept capital 
uman suplimentar). Totodată, din punctul de vedere al oportunităţilor de a utiliza în 
viitor capitalul uman acumulat şi capabilităţile create în vederea obţinerii câştigurilor 
personale în termeni de bunăstare, trebuie să fie luate în consideraţie şi viitoarele 
oportunităţi de acces la piaţa muncii. 

Conform opiniei oamenilor de afaceri, în anul 2007, circa 66% din cauzele deficitului de 
cadre la întreprinderi au fost explicate prin lipsa sau prin ne-existenţa forţei de muncă 
calificate.11 Însă cerinţele faţă de viitoarea forţă de muncă calificată vor depinde de 
sectoarele creşterii ulterioare. Creşterea industrială necesită aptitudini diferite de cele 
solicitate de creşterea generată de integrarea comercială (de exemplu, în Uniunea 
Europeană pe termen mediu). După experienţa declinului economic din anul 2009, 
pare evident că o relansare puternică poate veni doar din exterior, fiind provocată de 
investiţii în noi activităţi de producere sau servicii. Moldova poate încerca să ghideze 
acest proces instituind unele structuri de stimulare, însă decizia finală a investitorilor 
de a veni şi locul investiţiei nu va fi luată de către guvern. Planul naţional de dezvoltare 
evidenţiază aşa sectoare ca infrastructura şi producerea energiei. Aceste priorităţi 
strategice pot da unele indicii privind locul unde pot fi localizate viitoarele oportunităţi 
de angajare şi privind aptitudinile solicitate, fără însă a fi o garanţie.

În asemenea situaţie, sistemul de şcolarizare trebuie să se concentreze pe 
prestarea nu doar a cunoştinţelor, dar şi pe formarea aptitudinilor şi a abilităţii 
de a învăţa. Elevii şi studenţii de astăzi trebuie să înveţe a învăţa pentru a putea reuşi 
în cadrul unui proces de instruire de-a lungul vieţii.

În acelaşi timp, instruirea profesională sectorială s-ar putea axa pe predarea cunoştinţelor 
şi aptitudinilor fundamentale pe sectoare, conştientizând faptul că cunoştinţele pe 
care le poate dobândi un student nu vor fi nimic mai mult decât necesităţile de bază 
pentru viitoarea sa profesie. Prin urmare, nici chiar studenţii care finalizează programul 

11.  Relaţiile de Muncă în Republica Moldova din perspectiva companiilor. Expert-Grup, 2007.
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nu pot fi consideraţi drept profesionişti adevăraţi. Întotdeauna va fi necesară 
finalizarea sau suplimentarea procesului de instruire în cadrul întreprinderilor. Desigur, 
întreprinderile mai mici vor realiza acest proces de suplimentare într-un mod mult mai 
informal (învăţarea prin acţiune) decât întreprinderile mai mari, care s-ar putea chiar 
gândi la o instruire suplimentară formalizată la locul de muncă. Prin urmare, noul 
Cod al Educaţiei ar trebui să conţină prevederi speciale referitoare la instruirea 
formală şi neformală direct la locul de muncă şi certificarea rezultatelor acestei 
instruiri.
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4. Problemele sistemului 
educaţional
Există diverse tipuri de probleme cu care se confruntă sistemul educaţional:

 probleme de acces (egalitatea oportunităţilor);

 probleme de calitate;

 probleme de context instituţional.

4.1. Accesul
În regiunile rurale din Moldova, cauzele ne-şcolarizării sunt legate de nivelul redus al 
bunăstării, lipsa veniturilor sau absenţa (migraţia) părinţilor. Aproape 70% din cauzele 
menţionate în Tabelul 2 se referă la probleme de ordin cantitativ ce ţin de cerere. Ultima 
poziţie, referitoare la neglijarea de către părinţi a educaţiei copiilor lor, ar putea fi înţeleasă 
ca o problemă calitativă legată de cerere, care este mult mai dificil de rezolvat decât 
cele cantitative. Conectând această informaţie la scăderea înrolării raportată anterior, 
putem afirma că, chiar şi pe parcursul unei perioade de creştere, în zonele rurale au 
existat grupuri de populaţie care au suferit în urma reducerii nivelului lor de bunăstare. 
Multe dintre acestea par a fi la originile reducerii înrolării. În acelaşi timp, situaţia denotă 
că şapte din zece elevi care abandonaseră şcoala au putut fi reintegraţi, rezolvându-se 
problemele cantitative ce ţin de cerere, legate în special de resurse sau venit. Elaborarea 
unor scheme de transfer şi de asigurare cu burse a acestor copii în prezent pentru a-i 
readuce la şcoală acum şi a evita, în acest mod, întreruperea definitivă a procesului de 
creare a capabilităţilor la etapa timpurie a vieţii lor, este mult mai ieftină decât faptul 
de a permite perpetuarea sărăciei moştenite din cauza lipsei unei acumulări de capital 
uman în prezent şi încercarea de a-i scoate din sărăcie doar în viitor.

Tabelul 2: Cauzele ne-şcolarizării în zonele rurale ale Republicii Moldova

Cauzele ne-şcolarizării %
Lucrează cu părinţii lor 11.4
Lipsa hainelor şi a altor consumabile pentru şcoală 25.4
Părinţii au plecat la lucru şi nu-şi supraveghează copiii lor 35.1
Părinţii sunt prezenţi, însă neglijează educaţia copiilor 28.1
Total 100.0

Sursă: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2007

Odată cu strategia de acordare a resurselor pentru gospodăriile din care copii 
de vârsta şcolară au abandonat şcoala ori sunt în risc de abandon, sau în cadrul 
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acestei strategii, statul ar putea depune eforturi de reducere a costurilor implicite 
ale educaţiei. Conform studiului sociologic privind plăţile neformale în educaţie 
efectuat în anul 2007 (IPP), gospodăriile au cheltuit în jur de 200 de milioane de lei 
pe an şcolar. Interesant este faptul că doar o treime din aceste plăţi ţin de costurile 
necesare pentru asigurarea funcţionării şcolii ca instituţie, cum ar fi costurile pentru 
reparaţia sălilor de clasă, pentru încălzire sau securitate. În acelaşi timp, celelalte 70% 
din aceste cheltuieli suplimentare ţin de rezultatele obţinute de elevi la şcoală (56% 
din cheltuieli sunt pentru lecţii suplimentare) şi cadouri pentru profesori.12

În ceea ce priveşte oportunităţile de acumulare a capitalului uman, care constituie 
preocuparea centrală a educaţiei analizată din punct de vedere al dezvoltării umane, 
există două probleme ce trebuie luate în consideraţie. Prima ar putea exista multe 
opinii diferite privind faptul dacă plăţile suplimentare ale părinţilor pentru lecţii 
suplimentare sunt cu adevărat necesare. Însă chiar dacă un asemenea comportament 
este dezaprobat, faptul că părinţii efectuează aceste plăţi arată că ei (sau cel puţin unii 
dintre ei) consideră aceste plăţi suplimentare drept necesare şi că sunt dispuşi să le 
efectueze. În acest context, accentuăm faptul că ponderea  studenţilor care plătesc 
oficial pentru studiile lor s-a mărit de la 37%  în 1997 până la 74%  în anul 2008.13

Problema ce ţine de oportunităţi constă în faptul că nu toţi părinţii pot efectua 
asemenea plăţi suplimentare, astfel elevii din familiile mai prospere au un avantaj 
evident faţă de cei din familiile mai puţin prospere. Beneficiul educaţional constă în 
faptul că elevii din familiile care-şi pot permite de a plăti pentru lecţii suplimentare 
ar putea fi avantajaţi (în ceea ce priveşte rezultatele instruirii), ceea ce poate extinde 
decalajul dintre elevii cu reuşită mai bună şi cei cu o reuşită mai puţin bună. 

Este important de a lua în considerare faptul că această situaţie reprezintă, în special, 
o inegalitate a oportunităţilor de instruire, elevii din familiile mai prospere fiind 
favorizaţi. Egalitatea oportunităţilor poate fi concepută ca un scop ce urmează a fi 
atins. Însă pentru a lichida decalajul, de exemplu, între rezultatele instruirii, care este 
o consecinţă a inegalităţii oportunităţilor, este necesar de a inversa această situaţie 
şi de a favoriza considerabil elevii mai puţini prosperi. În caz contrar, simpla trecere 
de la situaţia actuala la o situaţie de egalitate a oportunităţilor va permite de a evita 
extinderea decalajului, însă nu-l va reduce.

12.  Plăţile adiţionale efectuate de către părinţi pentru lecţii suplimentare nu pot fi în mod obligatoriu interpretate 
ca cheltuieli inevitabile din cauza problemelor de calitate în educaţie. Deseori, poate fi remarcat un aşa fenomen, 
cum ar fi frecventarea lecţiilor suplimentare chiar şi de către elevii buni, dat fiind faptul că familiile lor doresc ca 
aceşti elevi să fie printre elevii cu cea mai bună reuşită şcolară.
13.  Calculele autorilor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică.
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Surprinzător este faptul că mai puţin de 20% din directorii de şcoală şi cadrele didactice 
recunosc faptul că există un anumit dezavantaj în termeni de rezultate şcolare pentru copiii 
din familiile mai puţin prospere. Dacă acest lucru este adevărat, Moldova se confruntă cu 
probleme serioase în ceea ce priveşte conştientizarea existenţei acestor probleme.

Inegalitatea oportunităţilor în ceea ce priveşte accesul la o educaţie de calitate, care poate 
fi concepută ca una dintre forţele motrice pentru realizările elevilor şi rezultatele înalte ale 
instruirii, poate fi remarcată nu doar printre grupurile cu venituri diferite, dar şi între alte 
grupuri de populaţie (conform genurilor, limbă maternă şi mediu de reşedinţă). Astfel, 
performanţele şcolare ale fetelor sunt mai înalte decât ale băieţilor, ale elevilor din şcolile 
cu instruire în limba română mai înalte decât cele ale elevilor din şcolile cu instruirea 
în limba rusă şi, paradoxal, ale elevilor din liceele din mediul rural mai înalte decât ale 
elevilor din liceele din mediul urban. Datele statistice disponibile nu permit stabilirea cu 
exactitate a cauzelor unor astfel de inegalităţi, una din opiniile larg răspândite în mediul 
pedagogic fiind irelevanţa sistemului de evaluare a performanţelor şcolare. Prin urmare, 
sunt necesare studii aprofundate în această direcţie.

Una din problemele stringente cu care se confruntă sistemul educaţional din Republica 
Moldova constă în asigurarea accesului la studii de calitate a copiilor cu cerinţe 
educative speciale, numărul cărora este în continuă creştere. Astfel, conform datelor 
Biroului Naţional de Statistică14, numărul copiilor invalizi de vârsta 0–15 ani a crescut 
de la 12,2 mii în anul 1995 până la 15,3 mii în anul 2008. Ponderea acestei categorii în 

Diagrama 15: Elevii din familii sărace sunt dezavantajaţi, deoarece părinţii lor  
  nu-şi pot permite plăţi suplimentare pentru şcoală

Sursă: Sondaj sociologic “Plăţile informale în învăţământ”, Institutul de Politici Publice, 2007

14.  Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2009
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numărul total de copii a crescut aproape de două ori, de la 10,5 de persoane la 1000 de 
copii în anul 1995, până la 17,9 de persoane la 1000 de copii în anul 2008. Accentuăm 
faptul că această creştere este provocată, în primul rând, de influenţa mai multor 
factori nocivi de ordin social (accesul redus la serviciile medicale şi de planificare a 
familiei, impactul redus al măsurilor de prevenire şi profilaxie, îngrijirea neadecvată 
a copiilor mici ş.a.) şi de mediu (nivelul ridicat de poluare, chimizarea excesivă a unor 
sub-sectoare economice, consecinţele unor catastrofe tehnogene etc.). În al doilea 
rând, măsurile întreprinse de autorităţi în ultimii ani au contribuit la perfecţionarea 
mecanismelor de identificare şi de evidenţă a unor astfel de categorii de copii, care, 
anterior, rămâneau în afara statisticilor oficiale.

Tradiţional, majoritatea absolută a copiilor cu necesităţi educative speciale îşi fac 
studiile în instituţii rezidenţiale de învăţământ. Deşi autorităţile Republicii Moldova, 
cu ajutorul agenţiilor şi donatorilor internaţionali, au depus eforturi considerabile 
pentru extinderea educaţiei incluzive, acest lucru întâmpină mai multe dificultăţi. 
Astfel, conform datelor Sistemului de cartografiere a instituţiilor de învăţământ 
general, spaţii pentru crearea unor săli de reabilitare există doar în 280 de instituţii 
de învăţământ (18,6% din numărul total de şcoli); încăperi, necesare pentru crearea 
punctelor medicale, acolo unde ele nu există, pot fi oferite doar de 775 de instituţii 
(51,5%); ascensoare pentru elevii cu dizabilităţi locomotorii ar putea fi instalate doar în 
22 de instituţii (1,5%). De asemenea, dezvoltarea educaţiei incluzive este împiedicată, 
într-o anumită măsură, şi de atitudinile şi părerile preconcepute ale unor reprezentanţi 
ai autorităţilor publice locale, directori de şcoli, cadre didactice şi părinţi15.

O altă problemă stringentă pentru sistemul de învăţământ din Republica Moldova 
constă în asigurarea accesului la studii al copiilor de romi. Conform datelor unui sondaj 
reprezentativ la nivel naţional efectuat în rândul populaţiei rome şi non-romă, nivelul 
de educaţie şi alfabetizare al romilor este mai redus decât media pe ţară16. Conform 
estimărilor sondajului, fiecare al cincilea rom nu poate să scrie şi nici să citească; o 
persoană cu studii superioare este o raritate, această categorie constituind doar 4% 
din totalul populaţiei rome, în comparaţie cu 38% din populaţia non-romă.

În cazul copiilor romi, ratele abandonului şcolar sunt mai înalte decât cele ale copiilor 
non-roma. Principalele cauze ale nefrecventării instituţiilor de învăţământ de către 
copiii de origine romă sunt situaţia materială precară, căsătoriile timpurii şi migraţia 
în scopul căutării unor surse de venituri.

15.  Educaţia de bază în Republica Moldova din perspectiva şcolii prietenoase copilului. Institutul de Politici Pub-
lice, 2009.
16.  Romii în Republica Moldova. PNUD Moldova, 2007.
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4.2. Probleme de calitate

Tradiţional, problemele calităţii au fost permanent în centrul factorilor de decizie din 
cadrul sistemului educaţional, aspectele de asigurare a calităţii fiind puse în sarcina 
mai multor instituţii şi organe de administrare publică de nivel central şi raional: 
instituţiile educaţionale propriu-zise, direcţiile raionale/municipale de învăţământ; 
Agenţia de Asigurare a Calităţii, subordonată Ministerului Educaţiei; alte ministere, 
care au în subordine instituţii de învăţământ.

În practica cotidiană, un rol central în abordarea problemelor de calitate a educaţiei 
îi revine proceselor de evaluare a diverselor componente ale sistemului educaţional, 
cum ar fi condiţiile materiale, procesul de învăţământ, nivelul de pregătire a cadrelor 
didactice, performanţele şcolare/academice etc. Evaluarea rezultatelor educaţionale 
se face în mod obligatoriu la fiecare nivel de învăţământ, în conformitate cu obiectivele 
şi finalităţile programelor de studii, instituţia de învăţământ fiind autonomă în alegerea 
modului şi a formelor de verificare pe parcurs a cunoştinţelor elevilor/studenţilor.

În Republica Moldova eficacitatea învăţământului este măsurată, în primul rând, prin 
notele finale obţinute de elevi în cadrul evaluărilor finale la absolvirea învăţământului 
primar, gimnazial şi liceal. Cea mai importantă problemă a evaluării este relevanţa 
ei sau, cu alte cuvinte, în ce măsură rezultatele evaluării reflectă anume gradul de 
realizare a obiectivelor educaţionale.

Fiind analizate din acest punct de vedere, noile practici de evaluare, fie chiar şi 
foarte moderne, implementate de autorităţi în ultimii ani, uneori nu sunt suficient 
de relevante. Astfel, alături de tendinţele inovatoare utilizarea tot mai largă a unor 
teste/probe cu un înalt nivel de validitate, fidelitate și fezabilitate, s-au constatat şi 
examinări puţin eficiente. Foarte des în presă au fost semnalate mai multe cazuri 
privind neregularităţi, abateri de la cerinţele de reglementare de organizare şi 
desfăşurare a examenelor, nerespectare a baremelor de apreciere şi notare etc.

De exemplu, analiza notelor obţinute la examenul de bacalaureat din anul 2008 
provoacă anumite nedumeriri. În localităţile urbane mediile notelor de bacalaureat 
sunt semnificativ mai mici comparativ cu cele din localităţile rurale, în care, după cum 
se ştie, condiţiile de învăţare sunt mult mai dificile decât cele din oraşe. Se atestă 
diferenţe semnificative şi în funcţie de limba de instruire, în şcolile cu limba romană 
de instruire media notelor la examenele de bacalaureat fiind mai mare cu 0,31 puncte 
decât cea din instituţiile cu limba rusă de instruire. De asemenea, tradiţional, notele 
fetelor sunt cu mult mai mari decât cele ale băieţilor, diferenţa mediilor fiind de 0,50 
de puncte de notare. Rezultate similare se atestă şi în cazul examenelor de bacalaureat 
din anul 2009. Dacă am judeca doar după rezultatele examenului de bacalaureat, cele 
mai modeste rezultate la învăţătură le demonstrează şcolile din oraşe şi cele cu limba 
rusă de instruire.
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Provoacă nedumeriri şi diferenţele mari între mediile notelor la disciplinele şcolare pe 
parcursul claselor 10–12 şi notele la aceleaşi discipline la examenele de bacalaureat. 
Diferenţele de 3-4 puncte atât într-o direcţie, cât şi în cealaltă denotă imperfecţiuni 
semnificative în regulamentele corespunzătoare de evaluare şi/sau în modul de 
aplicare a acestora în practica cotidiană.

Diagrama 16: Nota medie la examenele de bacalaureat, 2008

Sursă: Calculele autorilor în baza datelor Ministerului Educaţiei, 2009

Diagrama 17: Diferenţe în notele de pe parcursul claselor 10–12 şi notele  
  de la examenele de bacalaureat, Limba romană, anul 2008

Sursă: Calculele autorilor în baza datelor Ministerului Educaţiei, 2009
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Prezenţa unor incertitudini pe scară largă în ceea ce priveşte înţelegerea şi utilizarea 
conceptelor-cheie privind evaluarea vorbeşte despre necesitatea profesionalizării 
evaluării la toate nivelurile în învăţământ (republican, raional, unitate şcolară, clasă, 
fiecare cadru didactic, elev). De exemplu, adesea cu uşurinţă sunt considerate “teste 
de cunoştinţe” nişte extemporale relativ ample cu 10 15 întrebări. Alteori evaluarea 
este confundată cu unele tipuri de demersuri evaluative sau cu unele tehnici 
particulare. Mai persistă şi incapacitatea disocierii evaluării de celelalte componente 
ale procesului de învăţământ.

Menţionăm faptul că, în pofida anumitor neajunsuri, Republica Moldova a realizat 
progrese semnificative în modernizarea sistemului de evaluare a performanţelor 
şcolare. Cu regret însă, în evaluarea celorlalte aspecte ale educaţiei, cum ar fi 
incluziunea şcolară, componenţa şi calitatea corpului profesoral-didactic, finanţarea 
educaţiei, asigurarea materială şi didactică a procesului de studii, starea edificiilor 
etc., progresele înregistrate sunt mult mai modeste. 

Mecanismele existente de evaluare şi de certificare sunt rigide şi nu facilitează 
revenirea la studii a elevilor şi studenţilor, care din anumite motive au abandonat 
sistemul educaţional. De asemenea, nu există proceduri de evaluare şi de certificare a 
competenţelor persoanelor care au urmat o instruire formală sau neformală nemijlocit 
la locul de muncă.

Adaptarea lentă şi implementarea dificilă a unor demersuri evaluative moderne, 
împrumutate din practica ţărilor europene de vest, pot fi explicate, parţial, prin faptul 
nesoluţionării problemelor menţionate mai sus. Evident, se impune implementarea 
cât mai urgentă a unor politici coerente de funcţionare a sistemului naţional de 
evaluare atât sub aspectul ridicării culturii evaluării, cât şi sub cel al alocării de resurse 
materiale, financiare şi umane. Sistemul de învăţământ din Republica Moldova are o 
nevoie stringentă de evaluări obiective şi relevante.

Evident, lacunele în organizarea evaluării calităţii educaţiei reprezintă un obstacol 
serios în identificarea inegalităţilor, care pot să mai persiste în sistemul educaţional. 
Ne referim în primul rând, la disparităţile de gen, de mediu de reşedinţă urban/rural, 
de limbă de instruire etc.

Un alt aspect important al calităţii educaţiei îl constituie relevanţa acesteia sau, cu alte 
cuvinte, în ce măsură şcoala pregăteşte elevii pentru viaţă. Studiile sociologice relevă 
faptul că circa 32% din elevi consideră că anumite obiecte, care ar fi necesare în viaţă, 
nu se predau în şcoală. În opinia elevilor (28% din respondenţi) unele obiecte predate 
în şcoală nu sunt necesare, iar majoritatea elevilor (71%) consideră că programele de 
studii sunt mai complicate decât ar trebui.17

Opinii similare sunt formulate şi de părinţi. Referindu-se la relevanţa învăţământului 
şcolar, o parte semnificativă din părinţi, circa 40%, consideră că după absolvirea şcolii 
copiii lor nu sunt suficient de bine pregătiţi pentru viaţă. Mai mult ca atât, evaluând 
relevanţa studiilor gimnaziale şi a celor liceale, circa 20% din părinţi consideră că după 

17.  Studiul sociologic “Educaţia de bază în Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008.
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astfel de studii copiii lor nu au o pregătire suficient de bună pentru a-şi urma studiile 
la o şcoală profesională, colegiu sau universitate.

Nemulţumirea unei părţi semnificative din părinţi de calitatea învăţământului reflectă, 
într-o anumită măsură, abordarea paternalistă şi centralistă a statului în reglementarea 
absolut a tuturor aspectelor ce ţin de educaţia copiilor. Viitorul copiilor şi educaţia 
pe care ei trebuie să o primească ţin într-o măsură mult mai mare de competenţa 
fiecăruia din părinţi, şi nu doar de prerogativele anumitor factori de decizie, ferm 
convinşi că numai ei exprimă interesul public în toată complexitatea acestuia. 
Noţiunea de “învăţământ public” este cu mult mai largă decât cea de „învăţământ de 
stat”, fapt ce presupune delegarea competenţelor de bază în stabilirea obiectivelor şi 
a conţinuturilor instruirii asociaţiilor profesionale din domeniul educaţiei, asociaţiilor 
de părinţi, comunităţilor locale şi celor regionale. Desigur, un învăţământ relevant 
pentru viitorul fiecărui copil nu poate fi conceput fără extinderea gradului de libertate 
a elevului de a-şi alege disciplinele preferate, de consolidarea rolului asociaţiilor de 
părinţi în influenţarea deciziilor şcolii.

Un rol important în ameliorarea calităţii educaţiei îl are şi modul în care sunt percepute 
problemele sistemului educaţional de către opinia publică. Până în prezent însă, în 
Republica Moldova nu a fost implementată practica de elaborare şi de publicare a 
rapoartelor anuale vizând starea educaţiei. Mai mult ca atât, cadrul normativ-juridic 
existent nici nu prevede obligativitatea unor astfel de activităţi. Evident, noul Cod 
al Educaţiei ar trebui să instituţionalizeze mecanisme explicite pentru elaborarea, 
publicarea şi discutarea pe scară largă a rapoartelor anuale vizând starea educaţiei 
din Republica Moldova, accentul punându-se pe aspectele ce ţin de formarea 
capabilităţilor.

4.3. Asigurarea învăţământului cu cadre didactice

Calitatea instruirii depinde, în primul rând, de cadrele didactice, care, prin activităţile 
lor cotidiene, asigură transmiterea valorilor culturale de la o generaţie la alta. Anume 
cadrele didactice transpun în viaţă politicile educaţionale, formulate de autorităţi, 
trecute într-o măsură mai mare sau mai mică prin prisma propriilor lor convingeri şi 
practici de viaţă.

Rolul şi importanţa cadrelor didactice în asigurarea calităţii în educaţie este înţeles în 
întreaga lor complexitate de părinţii copiilor din instituţiile de învăţământ primar şi 
secundar general. Circa 64% din părinţii intervievaţi în cadrul unui studiu sociologic 
reprezentativ la nivel naţional au indicat ca factori principali, de care depinde calitatea 
educaţiei, asigurarea instituţiilor de învăţământ cu cadre didactice şi nivelul de 
calificare a acestora. Nivelul de calificare a cadrelor didactice a fost apreciat de către 
părinţi ca fiind unul mult mai important decât plăţile pentru educaţie (1,4%), starea 
fizică a edificiilor şcolare (2,5%), programele de studii (6,8%) şi asigurarea cu manuale 
şi materiale didactice (7,4%). Totodată, menţionăm evaluarea foarte modestă de către 
părinţi a rolului salariului cadrelor didactice în asigurarea unei educaţii de calitate.
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Analiza calitativă a nivelului de pregătire a cadrelor didactice din Republica Moldova 
denotă faptul că majoritatea cadrelor didactice (82%) din învăţământului preuniversitar 
au studii superioare, iar 13% din ele – studii medii de specialitate. Totodată, menţionăm 
faptul că tinerii specialişti constituie doar 8,2% din numărul total de cadre didactice. 
Majoritatea cadrelor didactice (59%) o constituie persoanele cu o vechime în muncă 
de peste 18 ani, însă “maturizarea” corpului profesoral-didactic nu este însoţită şi de 
o creştere a calificării acestuia, ponderea persoanelor cu grad didactic unu şi grad 
didactic superior fiind relativ mică (9,1%). Din numărul total de cadre didactice din 
învăţământul preşcolar, primar şi secundar general, doar circa 1,4% au gradul didactic 
superior, iar 38% din ele în general nu au nici un grad didactic.

Cauza acestui fenomen constă în lipsa unor mecanisme eficiente, ce ar stimula 
avansarea profesională a candidaţilor la susţinerea gradelor didactice, situaţia incertă 
vizând implementarea unor standarde ocupaţionale, ce ar orienta activitatea de 
formare continuă şi de atestare a personalului didactic spre obţinerea unor rezultate 
relevante şi măsurabile.

Analiza datelor sondajului efectuat în rândul cadrelor didactice din şcoli şi licee18 
demonstrează că circa 40% din ei au absolvit colegiul sau universitatea cu 20 30 de 
ani în urmă, acest procent fiind cu mult mai înalt în localităţile rurale. Această stare de 
lucruri impune organizarea unor cursuri de perfecţionare axate pe metodele moderne 
de predare-învăţare, utilizarea pe scară larga a tehnologiilor informaţionale şi a instruirii 
asistate de calculator. Au fost deja întreprinşi primii paşi în elaborarea şi implementarea 
unor noi standarde de formare continuă a cadrelor didactice, datorită cărora, în ultimii 
ani, comparativ cu anul de studii 2001/2002, numărul deţinătorilor de grad didactic II a 
sporit cu circa 5%, grad didactic I – cu circa 43%, grad didactic superior – cu circa 39%.

Diagrama 18: Factorii de care depinde calitatea educaţiei  
  (opinia părinţilor)

Sursă: Studiul sociologic “Educaţia de bază din Republica Moldova”, Institutul de Politici Publice, 2008

18.  Formarea cadrelor didactice în Republica Moldova // Formarea cadrelor didactice: Experienţe europene. 
Coord. Pavel Zgaga, Ioan Neacşu, Simona Velea. – Bucureşti: Editura Universitară, 2007.
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Durabilitatea sistemului educaţional depinde, în mare măsură, de asigurarea acestuia 
cu cadre didactice tinere. Admiterea la facultăţile şi colegiile pedagogice este în creştere, 
iar autorităţile centrale depun eforturi considerabile pentru a atrage absolvenţii în 
şcoli, în special, în cele rurale. Astfel, în ultimii ani, au fost stabilite indemnizaţii pentru 
tinerii pedagogi ce se angajează la lucru în şcolile din localităţile rurale, au fost extinse 
înlesnirile destinate lucrătorilor din învăţământ; autorităţile municipiului Chişinău au 
stabilit un supliment de 20% la salariul cadrelor didactice. În pofida acestor eforturi, în 
învăţământ, ponderea cadrelor didactice de vârsta pensionării este în creştere, iar cea 
a persoanelor cu vechimea în muncă până la trei ani este în continuă scădere. Astfel, 
pe parcursul anilor 2002–2007 ponderea cadrelor didactice în vârstă de pensionare 
s-a dublat, crescând de la 6,7% până la 15,6%, iar ponderea cadrelor didactice tinere 
a scăzut de la 8,7% până la 8,2%. Tendinţa de scădere a ponderii cadrelor didactice 
tinere în învăţământul general s-a păstrat şi în anul de studii 2008/2009, valoarea 
indicatorului respectiv coborând până la 7,9%.

Conform rapoartelor anuale ale Ministerului Educaţiei, doar aproximativ 60% din 
absolvenţii facultăţilor şi colegiilor pedagogice urmează o carieră didactică. Prin 
urmare, asigurarea durabilă a sistemului de învăţământ cu cadre didactice tinere trebuie 
făcută nu doar prin extinderea admiterii la facultăţile şi colegiile pedagogice, dar şi 
prin implementarea unor politici efective de menţinere a cadrelor didactice în şcoală. 
Pilonul central al acestor politici trebuie să fie nivelul adecvat de salarizare, care în anii 
precedenţi, comparativ cu celelalte domenii ocupaţionale din Republica Moldova, era 
printre cele mai joase, fiind de doar circa 66% din salariului mediu pe economie.19

Diagrama 19: Cadre didactice după vechimea în munca pedagogică

Sursă: Biroul Naţional de Statistică. Nota informativă nr. 08-01/136 din 26.12.2007,  
Educaţia în Republica Moldova 2008/2009

19.  Biroul Naţional de Statistică. Educaţia în Republica Moldova 2008/2009.
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Indiscutabil, schimbarea în sistemul educaţional, orientarea acestuia către formarea 
capabilităţilor poate fi făcută nu doar prin creşterea ponderii cadrelor didactice tinere ce 
activează în instituţiile de învăţământ, dar şi prin schimbarea paradigmei de pregătire a 
acestora în colegii şi universităţi. Analiza procesului de studii de la colegiile şi facultăţile 
pedagogice relevă faptul că între necesităţile sistemului educaţional şi practicile de 
pregătire a viitoarelor cadre didactice există decalaje semnificative. Deşi ar trebui să 
fie iniţiatorul şi promotorul cel mai activ al reformelor în educaţie, în anii 1998 2000, 
învăţământul pedagogic nu a fost destul de receptiv la schimbările din şcoli, a reacţionat 
cu o anumită întârziere la trecerea de la învăţarea axată pe conţinuturi la cea  orientată 
pe obiective şi centrată pe elev. O situaţie similară se atestă şi în prezent, când în şcoli, 
începând cu anul de studii 2009/2010, demarează procesul de implementare a unui 
învăţământ orientat spre formarea competenţelor, însă practicile de pregătire a cadrelor 
didactice în colegiile şi facultăţile pedagogice rămân fără schimbări semnificative.

4.4. Conexiunile cu piaţa muncii
Gradul de realizare a potenţialului uman al fiecărei persoane este în strânsă legătură 
cu eficacitatea conexiunilor care există între sistemul educaţional, viaţa socială în 
general şi lumea muncii, în particular. Un sistem educaţional, care nu este racordat 
la cerinţele de perspectivă ale lumii muncii este sortit să producă absolvenţi, ce se 
vor confrunta cu mari dificultăţi în integrarea socială, aşteptând ca cineva, în special 
statul, să aibă grijă de ei.

Diagrama 20: Sistemul de instruire profesională în Republica Moldova  
  în raport cu piaţa forţei de muncă

Sursă: Nicolae Toderaş, 2006
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Accentuăm faptul că structura actuală a sistemului educaţional din Republica 
Moldova nu prevede inserţia directă în câmpul muncii a absolvenţilor de gimnazii, 
şcoli medii şi licee. Se consideră că pregătirea generală pe care o au aceşti absolvenţi 
trebuie complementată cu o pregătire profesională, care poate fi obţinută în şcolile 
profesionale, colegii şi universităţi. Mai mult ca atât, conform practicii actuale de 
planificare a educaţiei, la admitere, fiecărui absolvent al învăţământului general i se 
“rezervează” un loc în şcoala profesională, colegiu sau universitate. S-ar părea că o 
astfel de practică garantează accesul universal al tuturor absolvenţilor învăţământului 
general la o pregătire profesională de calitate.

În pofida acestui fapt, accesul redus la o pregătire profesională de calitate rămâne 
obstacolul principal în extinderea conexiunilor sistemului educaţional cu lumea 
muncii. Datele statistice arată că ponderea populaţiei ocupate în categoria de vârstă 
de 25 34 de ani, care are doar studii gimnaziale şi care nu a absolvit nicio instituţie 
de învăţământ profesional, este de 17,9%. Aceeaşi pondere de 17,9% se atestă şi în 
cazul persoanelor care au absolvit doar liceul sau şcoala medie. Prin urmare, circa 
36% din totalul populaţiei din categoria de vârstă de 25 34 de ani ce activează 
în câmpul muncii nu are studii formale de pregătire profesională.

Diagrama 21: Structura populaţiei ocupate din categoria de vârstă de 25 34  
  de ani după nivelul de educaţie, 2008

Sursă: Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2009

O altă problemă stringentă în relaţiile dintre sistemul de învăţământ şi lumea muncii 
o reprezintă calitatea studiilor. Spre deosebire de învăţământul general, în care 
autorităţile au un sistem instituţionalizat de evaluare a finalităţilor educaţiei, în cazul 
învăţământului secundar profesional, mediu de specialitate şi superior, accentul se 
pune mai mult pe evaluarea procesului de studii decât pe eficienţa, eficacitatea şi 
finalităţile acestuia. Astfel, majoritatea absolută a indicatorilor din cadrul procedurilor 
de evaluare şi de acreditare a instituţiilor de pregătire profesională se referă la dotări, 
asigurarea cu cadre didactice, reuşita academică, rata de abandon etc., pe când 
indicatorii ce reflectă rata de  inserţie a absolvenţilor în câmpul muncii conform 



EDUCAŢIA ŞI DEZVOLTAREA UMANĂ: provocări curente şi de perspectivă 45Document de politiciEDUCAŢIA ŞI DEZVOLTAREA UMANĂ: provocări curente şi de perspectivă

specializărilor obţinute, gradul de satisfacţie a companiilor de nivelul de pregătire 
a absolvenţilor, nivelul de reprezentare a companiilor în organele de conducere a 
instituţiilor de învăţământ etc. practic lipsesc.

Întrucât reprezentanţii lumii muncii nu au posibilitatea de a interveni în politicile 
educaţionale, mecanismele instituţionale pentru astfel de intervenţii fiind practic 
inexistente, între nivelul de pregătire a absolvenţilor şi aşteptările companiilor se 
creează decalaje semnificative. Astfel, conform datelor unui sondaj reprezentativ la 
nivel naţional20, circa 66,7% din companii au indicat lipsa forţei de muncă calificate 
ca principala cauză a deficitului de personal din cadrul întreprinderilor. Accentuăm 
că această cauză este una dominantă, întrucât cea ce ţine de nivelul salariului oferit a 
fost indicată de doar 25,0% din angajatori.

Există diferenţe semnificative între abordările instituţiilor de învăţământ şi ale 
lumii muncii referitoare la conţinuturile şi finalităţile instruirii profesionale. Analiza 
planurilor de studii, de care în prezent se conduc şcolile profesionale, colegiile şi 
universităţile moldoveneşti, relevă o pondere ridicată a disciplinelor teoretice în 
detrimentul instruirii practice. Într-o anumită măsură, acest fapt se datorează bazei 
tehnico-materiale depăşite a instituţiilor de învăţământ, masificarea învăţământului 
superior, lipsa unui cadru normativ-juridic ce ar reglementa organizarea practicii 
elevilor şi studenţilor în întreprinderile cu diverse forme de proprietate. În consecinţă, 
structura de competenţe a absolvenţilor nu corespunde celei cerute de angajatori, 
care pun accentul mai mult pe deprinderile practice (78%), capacitatea de a lucra în 
echipă (66%), experienţa în domeniu (51%), conştientizând totodată şi importanţa 
cunoştinţelor teoretice (41%), competenţelor digitale (33%) şi cunoaşterii limbilor 
străine (24%).21

Accentuăm faptul că anume deprinderile practice şi abilităţile de lucru în echipă, spre 
deosebire de cunoştinţele şi scorurile înalte demonstrate la testări, sunt exact acel 
tip de capabilităţi pe care ar trebui să-l furnizeze un sistem educaţional, orientat spre 
dezvoltarea umană. Acest lucru va permite înlăturarea celor mai severe obstacole, cu 
care se confruntă absolvenţii în procesul de tranziţie de la şcoală la muncă.

Foarte multe şcoli profesionale, colegii şi universităţi pregătesc absolvenţi la specialităţi 
ce nu sunt solicitate de piaţa muncii. O mare parte din aceste specialităţi sunt “la modă” 
, iar altele demult au fost depăşite de timp. Acest fapt creează impedimente serioase 
în angajarea absolvenţilor în câmpul muncii şi nu permite persoanelor respective să-
şi valorifice în deplină măsură competenţele profesionale şi potenţialul uman de care 
dispun ele.

Astfel, imediat după terminarea studiilor, îşi găsesc un loc permanent de muncă doar 44% 
din absolvenţi. Deşi alte 18% din absolvenţi reuşesc să găsească locuri de muncă, slujbele 
respective sunt de scurtă durată. O parte semnificativă din absolvenţi, aproape 25%, nu-
şi pot găsi locuri de muncă, iar foarte mulţi din ei nici nu mai încearcă să le caute.

20.  Relaţiile de Muncă în Republica Moldova din perspectiva companiilor. Expert-Grup, 2007.
21.  Interdependenţa sistemului educaţional cu piaţa muncii. Magenta Consulting, 2007.
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Este grav şi faptul că, chiar şi atunci când şi-au găsit un loc de muncă, domeniile în care  
lucrează absolvenţii nu corespund calificărilor pe care ei le-au obţinut în instituţia de 
învăţământ. Conform sondajelor, astfel de necorespunderi constituie circa 32% din 
numărul total de angajări ale tinerilor specialişti. Necorespunderi semnificative se 
întâlnesc mai des  în cazul absolvenţilor de şcoli profesionale şi colegii.22

Confruntând cifra de 44%, care indică ponderea absolvenţilor ce îşi găsesc un loc 
permanent de muncă, cu cea de 68%, care indică ponderea absolvenţilor ce lucrează 
conform calificărilor obţinute în instituţiile de învăţământ, se poate constata că doar 
circa 30% din absolvenţii instituţiilor de pregătire profesională din Republica 
Moldova au posibilităţi reale să-şi valorifice capabilităţile de care dispun.

22.  Analizele pieţelor muncii în regiunea Mării Negre. Moldova: raport de tara. European Training Foundation, 
2009.
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5.1. Evoluţia cadrului legislativ-normativ

Fiind declarată prioritate naţională, tradiţional, educaţia s-a aflat permanent în 
centrul atenţiei atât a autorităţilor, cât şi a societăţii civile. În pofida acestui fapt, 
sistemul de învăţământ din Republica Moldova a evoluat în prezenţa unui cadru 
normativ-juridic instabil şi incoerent. Deşi reformele în învăţământ au fost iniţiate 
imediat după obţinerea independenţei în anul 1991, viziunea oficială a statului 
asupra viitorului sistemului educaţional a fost expusă abia la sfârşitul anului 1994 prin 
adoptarea de către Parlament a “Concepţiei dezvoltării învăţământului în Republica 
Moldova şi la formarea Consiliului coordonator pentru desfăşurarea reformei 
învăţământului”. Conform Concepţiei, învăţământul în ţara noastră era declarat 
prioritate naţională, bazat pe principiile democratizării, umanizării, umanitarizării, 
accesibilităţii şi adaptivităţii, unităţii şi diversităţii, instruirii dezvoltative, caracterul 
laic al învăţământului în instituţiile de stat.

În baza Concepţiei, în anul 1995, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea 
învăţământului, care a stabilit principiile şi obiectivele învăţământului, structura 
sistemului şi modul de organizare a învăţământului. În procesul implementării legii 
s-a constatat că unele stipulări ale acesteia au rămas ancorate în trecut şi nu mai 
corespund necesităţilor unei societăţi moderne, bazată pe o economie de piaţă. 
Din aceste considerente, pe parcursul anilor 1997–2009, Legea învăţământului a 
fost modificată de 32 de ori, în anul 2003 fiind înregistrat un număr record de şase 
modificări.

Multe din prevederile fundamentale ale Concepţiei şi Legii învăţământului nu au 
mai fost transpuse în viaţă, principalele din ele fiind elaborarea şi implementarea în 
volum deplin a standardelor educaţionale de stat, asigurarea autonomiei instituţiilor 
de învăţământ, crearea unui sistem de evaluare independentă a performanţelor 
învăţământului, legiferarea statutului cadrelor didactice.

Lipsa unei viziuni clare asupra misiunii, obietivelor şi a modului de funcţionare a 
sistemului educaţional în condiţiile unei societăţi democratice, intervenţia factorilor 
de ordin politic, constrângerile de ordin financiar au împiedicat în mare măsură 
elaborarea unui cadru normativ-juridic, care ar contribui la modernizarea în continuare 
a învăţământului. Astfel, deşi Legea învăţământului, adoptată în anul 1995, prevedea 
elaborarea Programului de stat de dezvoltare a învăţământului, acest program a fost 
adoptat mult mai târziu, în anul 1999. Fără a se mai analiza rezultatele implementării 

5. Ce întreprinde statul  
în domeniul educaţiei
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acestui Program, în anul 2005 este adoptat un nou Program de modernizare a sistemului 
educaţional, termenul de realizare al căruia a expirat în anul 2008. Evaluarea realizării 
acestui Program nu a mai fost făcută, instabilitatea politică plasând pe primul plan al 
agendei publice alte probleme.

O situaţie similară s-a creat şi în cazul proiectului Codului de legi în domeniul 
educaţional, elaborat de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi propus pentru 
discuţii publice în anul 2005. Acest proiect nu a mai fost examinat de Guvern, problema 
elaborării şi adoptării unui cod educaţional devenind pe parcursul ultimilor ani mai 
mult un instrument de luptă între partidele politice decât un subiect de politici 
educaţionale propriu-zise. După mai multe tergiversări, în lipsa unei noi Concepţii de 
modernizare a sistemului de învăţământ în Republica Moldova, a fost elaborat un alt 
Cod al Educaţiei, care, deşi a fost aprobat de Parlament în anul 2008,  nu fost promulgat 
de către preşedintele Republicii Moldova de atunci şi, ulterior, a fost retras.

În consecinţă, Legea Învăţământului, adoptată în anul 1995, cu modificările ulterioare, 
reglementează în continuare relaţiile din sistemul educaţional şi nu reflectă în deplină 
măsură abordarea problemelor educaţionale prin prisma capabilităţii.

În ultimul timp se lucrează la un nou Cod al educaţiei. Considerăm că definirea în 
acest Cod a idealului educaţional şi a misiunii învăţământului în conformitate cu 
principiile formării de capabilităţi ar contribui la o modernizare de esenţă a sistemului 
educaţional.

Accentuăm faptul că chiar şi în lipsa unui cadru legislativ modern, stabil şi coerent, 
autorităţile şi societatea civilă din Republica Moldova au reuşit să elaboreze şi să 
pună în aplicare mai multe documente de politici în care sunt abordate problemele 
curente şi cele de perspectivă ale sistemului educaţional. Astfel, problemele educaţiei 
au fost abordate în Programul naţional de atenuare a sărăciei (adoptat în anul 2000), 
Strategiile preliminare de reducere a sărăciei (adoptate în anii 2000 şi 2002), Strategia 
de creştere economică şi reducere a sărăciei (2004–2006), Programului Naţional “Satul 
Moldovenesc” (2005–2015) ş. a.

Un rol important în dezvoltarea sistemului educaţional din ţara noastră l-au avut 
documentele de politici educaţionale, elaborate cu asistenţa agenţiilor internaţionale 
şi care generalizează bunele practici din mai multe ţări ale lumii. Menţionăm în acest 
context Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova până în 2015, 
Strategia şi Planul naţional de acţiuni “Educaţie pentru toţi”, Strategia pentru tineret, 
Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică” ş.a. 
Fiind elaborate în cadrul unui larg proces participativ şi adoptate de către autorităţile 
Republicii Moldova, documentele respective au orientat sistemul educaţional din 
ţara noastră spre asigurarea accesului universal la studii, creşterea calităţii instruirii, 
adaptarea, într-o anumită măsură, a sistemului educaţional la cerinţele curente şi de 
perspectivă atât ale societăţii, cât şi ale fiecărui elev şi student.

Acţiunile prioritare pe termen mediu, care au drept scop atingerea anumitor 
obiective în domeniul educaţiei, au fost incluse în Planul de acţiuni privind implemen-
tarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008–2011. Din cele 143 de acţiuni/
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subacţiuni ale priorităţii “Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de 
ocupare şi promovarea incluziunii sociale”, 65 sunt preconizate pentru a fi realizate 
în domeniul învăţământului. Aceste acţiuni nu prevăd însă schimbări de esenţă ale 
mecanismelor de dirijare şi de finanţăre a sistemului de învăţământ, reorientarea 
sistemului către dezvoltarea capabilităţilor, racordarea la necesităţile pieţei muncii, 
creşterea autonomiei instituţiilor de învăţămînt, care pregătesc specialişti calificaţi 
pentru economia naţională.

Tabelul 3: Acţiuni prioritare în domeniul învăţământului pentru 2008–2011

Denumirea acţiunii
Costul total  
al acţiunii,  

mii lei
Rezultatul scontat

1. Sporirea accesului la 
educaţia preşcolară

417 047,4 Majorarea ratei de înrolare în 
programele preşcolare până la 75% 
pentru copiii cu vârsta de 3-6 (7) ani şi 
până la 95% pentru copiii de 5-6 (7) ani

2. Optimizarea reţelei 
instituţiilor de 
învăţământ secundar 
general

12 625,4 Optimizarea până în 2011 a cel 
puţin 50% din numărul instituţiilor 
identificate pentru optimizare

3. Optimizarea şi 
dezvoltarea sistemului 
de învăţământ 
secundar profesional

104 519,0 Sistemul învăţământului secundar 
profesional optimizat

4. Reconceptualizarea 
sistemului de 
învăţământ mediu de 
specialitate

41 924,7 Sistemul învăţământului mediu de 
specialitate modernizat

5. Reconsiderarea/
modernizarea 
învăţământului 
superior pedagogic

152 090,4 Asigurarea cu personal pedagogic 
calificat a instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar

6. Reorganizarea 
sistemului rezidenţial 
de îngrijire a copilului 
şi dezvoltarea 
unui sistem de 
servicii alternative 
instituţionalizării

133 050,7 Reducerea cu 50%, până în anul 2011, 
a numărului de copii educaţi  
în internate şi case de copii

7. Asigurarea accesului la 
educaţia extraşcolară 
de calitate

53 068,5 Antrenarea a cel puţin 30% din 
numărul total de copii de vârstă 
şcolară în activităţi extraşcolare
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Denumirea acţiunii
Costul total  
al acţiunii,  

mii lei
Rezultatul scontat

8. Implementarea 
tehnologiilor 
informaţionale şi 
comunicaţionale în 
sistemul de învăţământ 
şi crearea spaţiului 
informaţional 
educaţional

201 830,0 Majorarea până la 30%  până în 
anul 2011 a  numărului şcolilor care 
utilizează calculatoare şi reţeaua 
Internet în procesul de predare la 
diferite obiecte

9. Racordarea sistemului 
naţional de acreditare 
la cerinţele europene

5 900,0 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
educaţionale

10. Crearea centrelor 
regionale de formare 
continuă pentru 
cadrele didactice în 
cadrul instituţiilor de 
învăţământ superior

5 662,7 Corelarea gradelor didactice 
cu standardele educaţionale şi 
profesionale prin asigurarea formării 
dinamice profesionale

Sursă: Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Naţională  
pentru 2008–2011

Accentuăm faptul că cel mai recent document oficial privind dezvoltarea strategică a 
Republicii Moldova, intitulat „Relansăm Moldova. Priorităţile de dezvoltare pe termen 
mediu” reconfirmă direcţiile principale de reformare a învăţământului: eficientizarea 
cheltuielilor publice pentru învăţământ, dezvoltarea învăţământului și formării 
profesionale în bază de cerere, reformarea sistemului de îngrijire rezidenţială. Totodată, 
acest raport23 evidenţiază şi faptul că majoritatea activităţilor incluse în documentele 
precedente de politici educaţionale nu au mai fost implementate. Acest fapt pune sub 
semnul întrebării realizarea până în anul 2015 în Republica Moldova a Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului în domeniul educaţiei, şi anume:

 sporirea ratei brute de înrolare în învăţământul mediu general de la 94,1 la sută 
în anul 2002 până la 95 la sută în anul 2010 şi 98 la sută în anul 2015;

 sporirea ratei de înrolare în programele preşcolare pentru copiii cu vârsta de  
3 6 ani de la 41,3 la sută în anul 2002 până la 75 la sută în anul 2010 şi 78 la sută 
în anul 2015 şi pentru copiii cu vârsta de 6 7 ani de la 66,5 la sută în anul 2002 
până la 95 la sută în anul 2010 şi 98 la sută în anul 2015, la fel ca şi reducerea cu 
cel puţin 5 la sută a discrepanţei dintre zonele rurale şi urbane şi dintre grupu-
rile cu venit mediu şi cele dezavantajate.

23.  Relansăm Moldova. Priorităţile de dezvoltare pe termen mediu. Guvernul Republicii Moldova. Raport pentru 
ședinţa Grupului Consultativ de la Bruxelles, 24 martie 2010
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Evident, această situaţie impune revizuirea cât mai urgentă a cadrului legislativ-
normativ din domeniul educaţiei. În procesul de revizuire a cadrului legislativ-normativ 
ar trebui incluşi nu numai factorii de decizie şi funcţionarii implicaţi în administrarea 
educaţiei, aşa cum se mai face şi în prezent, dar şi reprezentanţii tuturor factorilor 
interesaţi: părinţii, studenţii, cadrele didactice, oamenii de afaceri, comunităţile locale, 
organizaţiile societăţii civile.

5.2. Finanţarea sistemului educaţional
Este cunoscut faptul că accesul la educaţie şi calitatea acesteia depinde în mare măsură 
de finanţarea sistemului de învăţământ. O analiză a datelor statistice internaţionale 
ce caracterizează ponderea cheltuielilor publice în PIB, alocate sectorului educaţiei, 
relevă faptul că Republica Moldova, conform valorilor acestui indicator, se situează 
pe locul 7 în cadrul Ţărilor Baltice şi ţărilor CSI şi pe locul 31 în cadrul ţărilor europene. 
Comparativ cu ţările vecine, în anii 2002–2005, ponderea cheltuielilor publice pentru 
învăţământ în PIB în Republica Moldova (4,3%) era mai mare decât cea a României 
(3,4%) şi mai mică decât cea a Ucrainei (6,4%).23

Pe parcursul anilor 2000–2008, autorităţile Republicii Moldova au asigurat o creştere 
constantă a mijloacelor financiare alocate învăţământului. Însă această creştere nu a 
fost urmată şi de o creştere a ratei brute de înrolare în toate nivelurile de învăţământ. 
Astfel, pe parcursul anilor 2005–2008, ponderea cheltuielilor publice pentru 
învăţământ în PIB a crescut de la 6,8% până la 8,2%, însă tot în aceşti ani rata brută de 
înrolare în toate nivelurile de învăţământ a scăzut de la 71,7% până la 69,8%.

24.  Datele sunt preluate din Raportul Dezvoltării Umane 2007/2008 şi se referă la ultimul an din perioada 2002–
2005, pentru care informaţiile respective au fost disponibile. Între datele din RDU 2007/2008 şi cele furnizate de 
statisticile naţionale există diferenţe semnificative. Astfel, în Republica Moldova, conform datelor BNS, ponderea 
în PIB a cheltuielilor publice pentru învăţămînt varia în anii 2002–2005 în intervalul 4,9%–6,8%.

Diagrama 22: Cota cheltuielilor publice din PIB pentru educaţie

Sursă: Biroul Naţional de Statistică, 2009
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Evident, creşterea cheltuielilor publice pentru învăţământ nu are un impact imediat 
asupra ratei de înrolare, în special în cazul învăţământului primar şi al celui secundar. 
Însă, în perioada precedentă scăderii ratei de înrolare, ponderea în PIB a cheltuielilor 
pentru sectorul educaţiei a crescut aproape de 1,5 ori şi, evident, efectul acestei 
creşteri ar fi trebuit să se manifeste prin extinderea accesului la studii.

Faptul că în Republica Moldova creşterea cheltuielilor în sectorul educaţiei nu este 
însoţită şi de o extindere a accesului la studii relevă disfuncţionalităţi de principiu 
în mecanismele de finanţare a sistemului educaţional şi ineficienţă în utilizarea 
mijloacelor financiare alocate. Acesta este un semn clar al unei profunde crize 
sistemice, provocată şi de faptul că mecanismele existente de alocare a resurselor 
nu stimulează performanţa. Pentru a redresa situaţia, Moldova trebuie nu doar să 
restabilească eficienţa, dar necesită şi abordări noi. În contextul acestei provocări, 
ar trebui să pornim de la faptul că eficientizarea cheltuielilor optimizarea reţelei 
de şcoli, economisirea resurselor materiale, ameliorarea managementului 
financiar trebuie să fie completată cu instituirea unor mecanisme de alocare a 
resurselor financiare în bază de performanţă. Anume un astfel de mecanism ar 
asigura mobilizarea eforturilor fiecărei instituţii de învăţământ, ale fiecărui cadru 
didactic la dezvoltarea capabilităţilor celor învăţaţi.

O astfel de abordare va permite optimizarea resurselor în ceea ce priveşte realizarea 
aspectului ofertă al prestării serviciilor educaţionale în Moldova. Însă, pentru a avea 
un tablou complet, în cadrul unui exerciţiu de optimizare, ar trebui actualizată şi 
evaluarea aspectului cerere, cu includerea înrolării actuale şi a unei posibile redistribuiri 
a studenţilor înrolaţi în prezent în instituţii cu performanţe mai bune. De asemenea, 
trebuie luate în considerare şi potenţialele costuri ale unei “cereri ascunse”, provenite 
din partea persoanelor care din anumite motive au abandonat şcoala şi care ar dori să 
revină în cadrul sistemului. Evident, instituţiile de învăţământ din Republica Moldova 
ar trebui să le ofere acestor persoane posibilităţi de a-şi spori capabilităţile şi de a avea 
într-un viitor apropiat un trai pe care au motive de a-l aprecia, întreţinându-se de sine 
stătător din punct de vedere economic.

Problemele ce vizează perfecţionarea mecanismelor de finanţare şi utilizarea eficientă 
a mijloacelor financiare alocate sistemului educaţional devin prioritare în condiţiile 
crizei economice din ultimul timp. Reducerea cheltuielilor şi optimizarea reţelei de 
instituţii de învăţământ reprezintă doar o soluţie ad-hoc, cu un impact de scurtă 
durată. Însă, chiar şi în acest caz, costurile sociale ar putea fi destul de înalte, accesul 
la o educaţie de calitate al copiilor din localităţile rurale mici şi al celor ce provin din 
familiile sărace devenind mai dificil. 
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1)  Accelerarea procesului de optimizare a reţelei şcolare şi eliberarea resurselor 
pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin: 

a)  reorganizarea a circa 130 de instituţii de învăţământ general prin 
schimbarea statutului actual; 

b)  crearea a circa 50 de şcoli de circumscripţie şi arondarea la acestea  
a circa 60 de şcoli;

c)  dezvoltarea infrastructurii de acces la instituţiile de circumscripţie (con-
struirea sau repararea drumurilor, asigurarea funcţionalităţii  
acestora pe timp nefavorabil);

d)  procurarea a circa 80 de unităţi de transport pentru transportarea ele-
vilor la şcoală (subacţiunile c) şi d) sunt fără acoperire financiară);

2)  Optimizarea numărului mediu de unităţi de personal nondidactic în raport 
cu numărul de norme didactice în vederea asigurării eficienţei şi calităţii 
sistemului educaţional (nu mai mult de 25% în mediul urban şi 35% în 
mediul rural);

3)  Reeşalonarea majorării salariilor angajaţilor din învăţământ, cu implemen-
tarea graduală a acestei majorări în perioada 2009 2011;

4)  Modificarea metodologiei de stabilire a taxei de cazare în căminele 
instituţiilor de învăţământ mediu de specialitate, superior şi postuniversitar, 
reieşind din cheltuielile efective, ajustate la preţurile şi tarifele curente;

5)  Egalarea condiţiilor de plată a burselor prin excluderea coeficienţilor aplicaţi 
la plata burselor studenţilor şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ 
superior şi mediu de specialitate;

6)  Micşorarea cu 20% a plafonului de bursieri în instituţiile de învăţământ 
superior (ciclul II) (de la 70% la 50%);

7)  Implementarea deplină a strategiei de reformă a sistemului rezidenţial de 
îngrijire a copilului;

8)  Eşalonarea pentru anii 2009 2011 a implementării noului mod de salarizare 
a cadrelor didactice prevăzut în Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 
cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;

9)  Ajustarea cadrului legislativ privind completarea claselor de elevi; sporirea 
numărului de elevi în clasă şi micşorarea numărului de clase;

10)  Optimizarea reţelei instituţiilor de învăţământ secundar profesional şi me-
diu de specialitate;

11)  Optimizarea reţelei instituţiilor de învăţământ superior prin:

Caseta 2: Redirecţionarea cheltuielilor publice în domeniul 
educaţiei. Extras din Programul de stabilizare şi relansare 

economică a Republicii Moldova pe anii 2009 2011
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Se impune o revizuire de principiu a mecanismelor de finanţare a instituţiilor de 
învăţământ şi a modului de gestionare a mijloacelor financiare respective. Considerăm 
că este necesară implementarea cât mai urgentă a principiului de finanţare 
„banii urmează copilul/elevul/studentul”, reconceptualizarea managementului 
financiar, care trebuie să fie unul bazat pe rezultate, şi acordarea unei autonomii 
financiare autentice instituţiilor de toate nivelurile de învăţământ..

Accentuăm faptul că autorităţile au întreprins deja în această direcţie anumite acţiuni, 
în special în domeniul învăţământului rural. Astfel în cadrul unui amplu proiect 
susţinut de Banca Mondială, în două raioane din Republica Moldova, se desfăşoară 
un experiment care prevede optimizarea reţelei de şcoli, asigurarea instituţiilor cu 
transport şcolar, finanţarea instituţiilor de învăţământ general în baza formulei „banii 
urmează elevul”. Evident, lecţiile învăţate în baza acestui experiment vor constitui o 
bază temeinică pentru optimizarea reţelei şcolare şi modernizarea mecanismelor de 
finanţare a învăţământului general din întreaga ţară.

a)  perfecţionarea şi aplicarea normativelor ce stabilesc autonomia 
universitară şi conformarea lor la normele europene (majorarea 
numărului de locuri pe bază de contract);

b)  dezvoltarea cadrului legislativ şi normativ pentru asigurarea autono-
miei financiare a instituţiilor de învăţământ superior;

c)  elaborarea criteriilor ce ar permite stabilirea capacităţii de înmatricu-
lare în instituţiile de învăţământ superior în mod individual;

12) Revizuirea curriculumului pentru învăţământul primar, gimnazial, liceal 
prin:

a)  examinarea oportunităţii de integrare a unor discipline şcolare pe 
arii/domenii curriculare;

b)  revizuirea Planului-cadru în vederea reducerii numărului de ore;

13) Reorganizarea Academiei de Administrare Publică pe lângă Preşedintele 
Republicii Moldova, inclusiv prin transferul acesteia în subordinea 
Guvernului şi prin modificarea modalităţii de finanţare.

Sursa: Programul de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova 
pe anii 2009 2011. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 790  
din 01.12.2009
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5.3. Reforma curriculară

În scopul ameliorării calităţii învăţământului general, autorităţile au acordat o atenţie 
semnificativă reformei curriculare, care a adus schimbări de esenţă în multe aspecte 
ale procesului de predare, învăţare şi evaluare. Pe parcursul anilor 1997–2005 au fost 
elaborate mai multe acte normativ-juridice, care au asigurat implementarea rapidă 
a reformei curriculare: Programul de Stat de dezvoltare a învăţământului pentru anii 
1996–2005, Curriculumul de bază – Documente reglatoare, Proiectarea curriculumului 
de bază – Ghid metodologic, Concepţiile disciplinelor şcolare şi curricula disciplinelor 
şcolare, Planul-cadru de învăţământ, manualele şcolare şi ghidul profesorului, 
ghidurile de implementare a curriculumului şcolar etc.

Caseta 3: Provocările cu care se confruntă sistemul educaţional. 
Extras din Raportul “Relansăm Moldova”, 2010

Provocări Instrumente  
de politici

Costurile  
de imple- 
mentare,  

Euro

Eficienţa 
finanţelor 
publice pentru 
învăţământ

 Introducerea unei formule adecvate 
de finanţare pentru a asigura 
o distribuţie mai echitabilă și 
eficientă a finanţelor publice pentru 
învăţământ.

 Implementarea reformei de 
optimizare a școlilor la nivel naţional.

 Ameliorarea condiţiilor de predare

20,5 mil.

Dezvoltarea 
învăţământului 
și formării 
profesionale în 
bază de cerere

 Aprobarea și implementarea 
Strategiei pentru dezvoltarea 
sistemului de formare în 
învăţământul profesional

9,5 mil.

Reformarea 
sistemului 
de îngrijire 
rezidenţială

 Moratoriul pentru admiterile noi 
la câteva școli-internat cu condiţii 
deplorabile.

 Accelerarea implementării Strategiei 
pentru reforma sistemului de 
îngrijire rezidenţială

36,0 mil.

Sursa: Relansăm Moldova. Priorităţile de dezvoltare pe termen mediu. 
Guvernul Republicii Moldova. Raport pentru ședinţa Grupului Consultativ 
de la Bruxelles, 24 martie 2010
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Demersurile legate de reforma curriculară s-au concentrat pe elaborarea unui 
curriculum educaţional şcolar bazat pe noile principii ale filozofiei şi politicii 
educaţionale, caracteristice unei societăţi care se desparte de trecutul său totalitar. 
Pornind de la condiţiile şi resursele reale ale societăţii moldoveneşti, acest curriculum 
a fost conceput în aşa mod încât să asigure realizarea idealului educaţional şi a 
finalităţilor învăţământului pe niveluri de şcolaritate – primar, gimnazial şi liceal.

Un rol important în reforma curriculară l-a avut elaborarea şi implementarea noului 
Plan-cadru. Planul-cadru de învăţământ a fost elaborat şi aprobat ca un document 
reglator strategic, care are drept funcţie principală structurarea formală a sistemului 
de învăţământ în ceea ce priveşte relaţiile dintre componentele sale: niveluri, arii 
curriculare, obiecte de studiu, scheme orare etc.

Pentru prima oară, noul Plan-cadru a oficializat dreptul şcolilor de a alege dintr-o listă 
de discipline opţionale pe cele dorite de elevi şi părinţi. Se preconiza că disciplinele 
opţionale vor lărgi domeniile de cunoaştere, vor crea situaţii noi de aprofundare a 
cunoaşterii în cadrul ariei curriculare, vor realiza interesele şi aptitudinile elevilor, vor 
asigura treptat orientarea profesorilor spre realizarea interdisciplinarităţii în cadrul 
învăţării.

Însă tendinţele de extindere a autonomiei şcolare şi a rolului comunităţilor locale în 
dirijarea învăţământului nu întotdeauna au fost susţinute de autorităţile politice. În 
anii 2002�2008, organele centrale au restrâns, ce-i drept într-un mod voalat, dreptul 
şcolilor de a utiliza orele opţionale anume aşa cum consideră instituţiile de învăţământ. 
Astfel, în Planurile-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial, mediu general şi 
liceal din ultimii ani apar indicaţii vizând şi distribuirea orelor la decizia şcolii. De regulă, 
restrângerea dreptului şcolilor de a-şi planifica de sine stătător modul de utilizare a 
orelor opţionale este un rezultat al intervenţiei factorilor de ordin administrativ sau 
politic în procesele de elaborare a curriculumului naţional. Indiscutabil, nimeni nu 
pune la îndoială necesitatea studierii unor discipline, cursuri sau teme obligatorii, însă 
acest lucru nu trebuie să ducă la restrângerea autonomiei instituţiilor de învăţământ 
şi a drepturilor părinţilor şi ale elevilor de a alege. Evident, dacă se consideră că 
anumite discipline, cursuri sau teme trebuie studiate obligatoriu în şcoală, acest lucru 
trebuie făcut printr-o actualizare sistematică, şi nu de moment, a planurilor-cadru 
şi a curriculei pentru fiecare disciplină. În consecinţă, chiar  fiind foarte mică, cota 
orelor opţionale, propusă de organele de resort pentru a fi gestionată de instituţiile 
şcolare, tinde să se micşoreze. Evident, instituirea unui spaţiu educaţional rigid, 
limitarea dreptului elevilor şi părinţilor de a alege traseele educaţionale dorite 
îngreunează procesul de dezvoltare a capabilităţilor.
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Experienţa de reformare şi de implementare a curriculumului şcolar a fost generalizată 
la sfârşitul anului 2009. Analizele şi evaluările efectuate au relevat necesitatea 
modernizării curriculumului prin descongestionarea acestuia şi trecerea de la 
obiective de învăţare la formarea de competenţe. Deşi acest proces nu s-a finalizat 
încă, se poate constata că noul curriculum va moşteni, în mare parte, tradiţia de a 
obliga elevii să înveţe mai mult materiile pe care statul le consideră obligatorii, fără a 
le extinde posibilitatea de a alege.

Principiul autonomiei academice a fost respectat într-o măsură mult mai mare în cazul 
învăţământului secundar profesional, mediu de specialitate şi superior. Pornind de la 
resursele educaţionale disponibile şi anumite tendinţe de pe piaţa muncii, instituţiile 
respective au elaborat ele înseşi noi planuri de studii şi curriculumuri la disciplinele 
predate.

5.4. Aderarea la Procesul de la Bologna

Un rol decisiv în reformarea învăţământului superior l-a avut aderarea Republicii 
Moldova la Procesul de la Bologna. Transpunând în viaţă Planul de  Acţiuni Uniunea 
Europeană – Republica Moldova, stabilit iniţial pentru o perioadă de trei ani (2005
2008) şi prelungit ulterior până la punerea în aplicare a unui nou cadru strategic, 

Republica Moldova a modificat cadrul legislativ-normativ în domeniul învăţământului 
superior, încercând să-l racordeze la prevederile Procesului Bologna: organizarea 
învăţământului superior pe cicluri, implementarea Sistemului European de Credite 
Transferabile, introducerea unui sistem de calificări (diplome) comparabile cu cele 

Diagrama 23: Cota orelor opţionale din Planurile-cadru pentru gimnazii şi licee

Sursă: Calculele autorilor în baza Planurilor de învăţământ pentru învăţământul primar,  
gimnazial, mediu general şi liceal, aprobate de către Ministerul Educaţiei  
şi Tineretului în anii 2002–2009
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din spaţiul european, dezvoltarea curriculumului în baza unor metodologii şi criterii 
comparabile cu cele din comunitatea europeană.

Totuşi racordarea învăţământului superior la prevederile Procesului Bologna s-a 
făcut, în principal, sub presiunea factorilor politici şi mai puţin din necesitatea sau 
iniţiativa beneficiarilor direcţi. În consecinţă, aderarea la Procesul Bologna nu s-a 
realizat conform conştientizării sistemice, mai ales a sistemului terţiar, ci conform 
dispoziţiilor guvernamentale. Acest mod de acţiune vine în contradicţie directă cu 
logica ce stă la baza Procesului Bologna, conform căreia guvernele reprezintă voinţa 
instituţiilor prestatoare de servicii educaţionale, şi nu voinţa politică a structurilor 
departamentale. Într-un anumit mod, s-a aplicat metoda centralizată, unilaterală 
de aderare la Procesul Bologna. De aici rezultă anumite eşecuri de post-aderare la 
Procesul Bologna, care se reflectă în următoarele:

 instituţiile implementatoare ale voinţei politice nu au fost capabile să înţeleagă 
integral în ce anume constă procesul de reformare, care sunt finalităţile şi care 
sunt riscurile procesului de racordare la spaţiul educaţional european;

 beneficiarii direcţi ai serviciilor educaţionale nu au fost informaţi în mod ad-
ecvat privind schimbările care urmează să fie implementate în sistemul de 
învăţământ superior şi care sunt interferenţele cu învăţământului secundar 
general, secundar profesional şi mediu de specialitate;

 în lipsă de cunoştinţe şi informaţii necesare, unele instituţii au aplicat în mod 
necorespunzător principalele prevederi legale şi normative (de exemplu, mod-
ul de aplicare a Sistemului European de Credite Transferabile – ECTS, confuzia 
generată de trecere la trei ani de studii – pentru ciclul studiilor universitare de 
licenţă, mai ales în cazul domeniului de ştiinţe juridice sau al unor specializări 
din domeniul ştiinţelor inginereşti);

 mobilitatea studenţilor a fost percepută mai mult ca un simplu transfer al 
studenţilor de la o universitate la alta, decât ca o posibilitate oferită studenţilor 
de a-şi forma trasee educaţionale individuale;

 statutul studiilor de doctorat şi post-doctorat rămâne şi în continuare incert.

Schimbul de experienţă şi utilizarea practicilor de calitate se desfăşoară în continuare 
la un nivel redus. Instituţiile prestatoare de servicii educaţionale nu-şi pot extinde 
programele şi acţiunile de colaborare cu instituţiile partenere din spaţiul comunitar 
şi extra-comunitar, din cauza anumitor limitări normative (de exemplu, salarizarea 
cadrelor didactice sau a experţilor invitaţi din străinătate în instituţiile autohtone de 
învăţământ).

În continuare rămâne incert statutul studiilor de doctorat şi post-doctorat. Academia 
de Ştiinţe a Republicii Moldova deţine statutul de instituţie reglementatoare a 
cadrului metodologic privind organizarea acestui nivel de studii. Acest fapt comportă 
consecinţe negative asupra întregului sistem educaţional terţiar, dar şi asupra 
universităţilor, care sunt considerate doar instituţii prestatoare de servicii educaţionale, 
şi nu instituţii care să genereze programe şi platforme de cercetare şi inovare.
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Republica Moldova rămâne a fi mai mult un observator, şi nu un participant activ 
în spaţiul educaţional european. Fără adoptarea noului cadru legislativ, sistemul 
educaţional din ţara noastră rămâne a fi ancorat în principiile şi mecanismele de 
politici centraliste şi autoritare. Mai mult decât atât, sistemul educaţional autohton 
riscă să fie izolat, prin respingerea diverselor aplicări la programe şi acţiuni şi 
solicitărilor de parteneriat la nivel comunitar şi extra-comunitar. Acest rezultat este 
cauzat de faptul că legislaţia internă rămâne a fi neadaptată la rigorile şi principiile ce 
stau la baza cadrelor legislative ale statelor membre UE (autonomia instituţională şi 
decizională conform abordării guvernanţei, transparenţa actului decizional, alocarea  
resurselor financiare din bugetul de stat şi bugetele locale pe criteriul performanţei 
şi al relevanţei ş. a.).

Unele acţiuni strategice ar putea rămâne neînfăptuite sau realizate cu întârziere atât 
din cauza ritmului rapid cu care este caracterizat Procesul Bologna, dar şi prin faptul 
că Republica Moldova este din ce în ce mai aproape de UE, atât din punct de vedere 
geografic, cât şi din punct de vedere integraţionist. Prin urmare, sistemul intern de 
formare profesională, mai ales nivelul terţiar, rămâne în urmă cu câteva etape esenţiale, 
care ulterior nu vor putea fi evitate şi se vor reflecta negativ asupra competitivităţii în 
Spaţiul European al Învăţământului Superior şi în Spaţiul European al Cercetării.

Ezitarea şi întârzierea în elaborarea şi implementarea unui nou cadru legislativ se 
va reflecta negativ asupra capacităţii de absorbţie a resurselor financiare alocate 
domeniului educaţional şi sistemului de formare profesională şi programate pentru 
perioada următoare. În acest fel, instituţiile din sistemul de formare profesională nu vor 
putea înfăptui proiecte şi activităţi din cauza lipsei cadrului normativ şi metodologic 
adecvat. În consecinţă, acestea nu vor putea deveni factori şi promotori ai dezvoltării 
la nivelul de regiuni de dezvoltare şi nu vor putea deveni competitive la nivel regional 
şi pan-european. Atât instituţiile de formare profesională, precum şi cele de cercetare 
vor rămâne în continuare dependente de alocările financiare de la bugetul de stat. 
Sinergia dintre procesul de prestare a serviciilor de formare profesională şi activităţile 
de cercetare nu va fi posibil de înfăptuit: universităţile vor fi considerate în continuare 
numai instituţii prestatoare de servicii de formare profesională.
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Concluzii şi recomandări
Pe parcursul anilor 2000–2008, Republica Moldova a asigurat o creştere constantă 
a mijloacelor financiare alocate educaţiei. Acest fapt a contribuit la modernizarea 
metodelor de predare-învăţare, implementarea unor noi programe de studii, 
editarea de manuale moderne, lansarea procesului de informatizare a instituţiilor de 
învăţământ. Însă creşterea mijloacelor financiare alocate sectorului educaţiei nu a 
avut ca efect şi o creştere a accesului la studii, în ultimii ani înregistrându-se o scădere 
a ratelor de înrolare în toate nivelurile de învăţământ. Din perspectiva accesului egal 
la studii al femeilor şi al bărbaţilor, ratele de înrolare a femeilor în toate nivelurile de 
învăţământ din Republica Moldova sunt mai mari decât cele ale bărbaţilor, disparităţile 
de gen manifestând tendinţe de creştere.

Rezultatele obţinute de Republica Moldova în domeniul dezvoltării umane se 
datorează în mare măsură nivelului înalt de educaţie. Acest avantaj reprezintă 
un factor important, care ar putea contribui într-o măsură decisivă la formarea şi 
dezvoltarea capabilităţilor fiecărei persoane. Dar cadrul normativ-juridic existent nu 
a asigurat valorificarea într-un volum deplin a oportunităţilor oferite de o educaţie 
de calitate. Reglementările excesive, constrângerile de ordin financiar, intervenţia 
factorilor de ordin politic nu au permis instituţiilor de învăţământ, în special celor care 
asigură pregătirea specialiştilor pentru economia naţională, să dezvolte capabilităţile, 
să reacţioneze cu promptitudine la schimbările din viaţa socială şi cea economică, la 
evoluţiile pieţei muncii.

Factorii care influenţează direct şi indirect calitatea studiilor şi procesul de formare 
de capabilităţi în învăţământul din Republica Moldova sunt bine cunoscuţi: nivelul 
de pregătire a cadrelor didactice; absenteismul; atitudinea tuturor actorilor implicaţi 
– elevilor, studenţilor, părinţilor, cadrelor didactice şi a celor manageriale – faţă de 
procesul de studii; dotarea cu materiale didactice, cu laboratoare specializate, săli 
de educaţie fizică, săli de lectură, ateliere, sectoare experimentale de producţie, care 
necesită un instrumentar specific. Însă, până în prezent, în Republica Moldova nu 
există documente oficiale distincte, care ar reglementa în detaliu aceste fenomene, 
ar stabili standarde explicite, raportate la elev/student, şi nu la instituţie în general: 
numărul de elevi/studenţi ce revin la un loc în bibliotecă, numărul de elevi-studenţi 
ce revin la un calculator, traficul de Internet garantat pentru fiecare elev/student, 
numărul de cărţi din bibliotecă ce revin unui elev/student, timpul săptămânal pe care 
un elev/student îl poate petrece în sala sportivă sau într-un atelier etc.

Prin urmare, este necesară adoptarea unui pachet de legi despre educaţie, care nu pur 
şi simplu ar descrie sau conserva situaţia existentă, dar ar stabili obiective explicite de 
dezvoltare, ar formula cerinţele societăţii faţă de standardele educaţionale, asigurarea 
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cu materiale didactice moderne a profesorilor şi a elevilor/studenţilor, formarea unei 
structuri cu adevărat independente de evaluare externă, asigurarea unor salarii 
decente cadrelor didactice, stabilirea unor mecanisme eficiente ce ar motiva atragerea 
tinerilor talente în profesiile pedagogice. În noile legi ale educaţiei trebuie să se acorde 
mai multă atenţie aspectelor care contribuie la formarea capabilităţilor: extinderea 
curriculumului la decizia instituţiilor de învăţământ, dezvoltarea şi implementarea 
curriculumului personalizat, încurajarea prin intermediul planurilor-cadru a unor 
trasee individualizate de învăţare. În perspectivă, trebuie încurajate modelele 
curriculare modulare, adaptate cerinţelor concrete ale unor categorii distincte ale 
populaţiei şcolare.

Deşi în domeniul pregătirii profesionale, în special în învăţământul superior, au fost 
implementate anumite reforme, ponderea tinerilor care intră în câmpul muncii fără 
nicio pregătire profesională este foarte înaltă. Acest fapt nu contribuie la realizarea 
deplină a potenţialului fiecărui cetăţean şi reprezintă un impediment serios în 
dezvoltarea socială şi economică a ţării. Accentuăm că în domeniul învăţământului 
primar şi al celui secundar general autorităţile au pus deja la punct un mecanism 
eficient de identificare a problemelor ce ţin de asigurarea accesului la studiile 
obligatorii, pe când în domeniul accesului la o formare profesională de calitate astfel 
de mecanisme până în prezent se află într-o stare incipientă.

Un rol important în formarea şi dezvoltarea capabilităţilor îl au conexiunile între 
nivelurile de formare profesională, precum şi între instituţiile de formare profesională 
şi lumea muncii. Până în prezent, nu există mecanisme instituţionale care ar oferi 
comunităţilor, organizaţiilor de patronat, asociaţiilor profesionale posibilităţi efective 
de a-şi promova viziunile ce ţin de conţinuturile şi finalităţile instruirii profesionale, 
de a orienta şcolile profesionale, colegiile, institutele şi universităţile către necesităţile 
curente şi de perspectivă ale pieţei muncii. Depăşirea acestei situaţii presupune 
reconceptualizarea managementului instituţiilor de pregătire profesională, care 
trebuie să fie conduse nu doar de organele ce reprezintă doar interesele colectivelor 
instituţiilor respective, aşa cum se face în prezent, dar şi de beneficiarii direcţi ai 
serviciilor de formare profesională.

De punctul de vedere al oamenilor care doresc să-şi formeze şi să-şi dezvolte 
competenţele profesionale, structura actuală a sistemului de învăţământ este una 
rigidă, care nu oferă oportunităţi suficiente de revenire în sistem după o anumită 
activitate de muncă, nu încurajează învăţarea pe întreg parcursul vieţii. Organizarea 
curentă a învăţământului nu include mecanisme de recunoaştere şi de certificare a 
competenţelor profesionale, obţinute de către cetăţeni prin instruirea neformală, 
efectuată direct la locul de muncă. Acest fapt creează mari obstacole în mobilitatea 
forţei de muncă şi nu contribuie la realizarea plenară a capabilităţilor de care dispun 
cetăţenii.

În baza concluziilor şi recomandărilor formulate mai sus, considerăm că noua 
Concepţie de modernizare a învăţământului din Republica Moldova şi noul Cod al 
educaţiei trebuie să se bazeze pe următoarele principii:
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Descentralizarea sistemului educaţional. Descentralizarea presupune delegarea 
competenţelor şi a responsabilităţilor către instituţiile de învăţământ, autorităţile 
publice locale, comunităţi, părinţi, studenţi, cadre didactice etc. Este foarte important 
ca actele normativ-juridice, aflate în prezent în curs de elaborare, să instituie o nouă 
structură a sistemului de învăţământ. În această structură autorităţile centrale vor 
avea doar rolul de promovare a politicilor educaţionale, de stabilire a standardelor 
naţionale, de evaluare şi de acreditare a instituţiilor educaţionale. Aspectele ce ţin 
de managementul instituţiilor de învăţământ, selectarea şi promovarea cadrelor, 
configurarea reţelei de instituţii educaţionale ar trebui să ţină de competenţa 
autorităţilor publice locale, a comunităţilor, părinţilor.

Autonomia instituţiilor de învăţământ. Se cere acordarea unei autonomii autentice 
instituţiilor de învăţământ de toate nivelurile. În cazul învăţământului general, 
instituţiile educaţionale trebuie să devină persoane juridice cu drepturi depline, 
cu posibilitatea de a-şi gestiona propriile finanţe, de a angaja, promova şi stimula 
cadrele didactice, de a dispune de o libertate sporită în alegerea metodelor de 
predare-învăţare-evaluare, de a opta pentru componentele curriculare pe care ele le 
consideră necesare. În cazul instituţiilor de pregătire profesională, actele normativ-
juridice aflate în curs de elaborare trebuie să conţină prevederi explicite referitoare la 
dreptul acestor instituţii de a elabora şi implementa programe flexibile de instruire, 
de a-şi gestiona în mod independent resursele materiale şi financiare, de a-şi organiza 
înmatricularea conform propriilor proceduri de admitere.

Responzabilizarea instituţiilor de învăţământ. Descentralizarea sistemului educaţio-
nal şi creşterea gradului de autonomie a instituţiilor de învăţământ ar trebui să fie însoţită 
de crearea unor mecanisme efective şi eficiente de responsabilizare, care presupun 
instituţionalizarea unei evaluări şi acreditări externe independente de autorităţile din 
domeniul educaţiei, creşterea rolului beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai învăţământului 
în aprecierea realizărilor instituţiilor de învăţământ. Se cere o reconceptualizare 
a procedurilor de evaluare şi acreditare, care nu ar trebui să fie orientate doar pe 
acreditarea organizaţiilor, ci pe acreditarea fiecărei programe de instruire.

O atenţie deosebită se va acorda legiferării indicatorilor de proces şi indicatorilor de 
performanţă, raportaţi nu doar la instituţie, aşa cum se practică în prezent, ci la elev/
student.

Organele locale şi cele centrale din domeniul educaţiei trebuie obligate să publice în 
fiecare an rapoarte cu privire la starea educaţiei, rapoarte care s-ar baza pe indicatorii 
educaţionali, utilizaţi în statisticele internaţionale şi cele europene. În domeniul 
învăţământului superior se cere elaborarea şi publicarea clasamentului instituţiilor şi 
a programelor de instruire, rezultatele unui astfel de clasament servind ca bază pentru 
stimularea excelenţei. Ţinând cont de dimensiunile reduse ale spaţiului educaţional 
superior, evaluarea instituţiilor respective trebuie făcută doar cu invitarea experţilor 
din exteriorul ţării.

O posibilă variantă de reglementare explicită a aspectelor ce ţin de descentralizarea 
sistemului educaţional, creşterea gradului de autonomie a instituţiilor de învăţământ 
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şi de responsabilizare a acestora ar fi includerea în Codul educaţiei aflat în proces de 
elaborare a listelor de competenţe şi listelor de responsabilităţi, ce le revin fiecărei 
entităţi: organelor centrale, organelor locale, instituţiilor de învăţământ.

Implementarea managementului bazat pe rezultate. Managementul actual al 
sistemului educaţional este bazat mai mult pe indicatorii de proces, decât pe indicatorii 
de rezultate. În abordările manageriale prezente deseori prevalează doar aspectele 
ce ţin de obţinerea unor rezultate „bune” în cadrul evaluărilor sau inspecţiilor şi cele 
ce ţin de protecţia socială a angajaţilor din sistemul educaţional. Procedurile actuale 
de finanţare a instituţiilor de învăţământ şi de remunerare a cadrelor didactice nu ţin 
cont de rezultatele activităţii acestora. În scopul reorientării sistemului educaţional 
către necesităţile beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei, se recomandă instituirea 
unui management bazat pe rezultate observabile şi măsurabile: accesul la studii, rata 
de includere a persoanelor cu necesităţi educative speciale, progresele celor învăţaţi, 
angajabilitatea absolvenţilor.

Consolidarea parteneriatelor. Parteneriatele actuale din învăţământ activează într-
un cadru legal bazat mai mult pe premisa că doar statul este principalul beneficiar al 
educaţiei. În consecinţă, rolul parteneriatelor existente deseori se reduce la efectuarea 
anumitor plăţi, formale sau informale, fără ca beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educaţiei 
elevii, studenţii, părinţii, absolvenţii, angajatorii, comunităţile etc. să poată influenţa 
în mod real starea lucrurilor din instituţiile de învăţământ.

Este necesară instituţionalizarea, prin stipulări explicite în cadrul normativ-juridic 
aflat în proces de elaborare, a mecanismelor de consultare periodică a opiniei elevilor, 
studenţilor, părinţilor, patronatelor, referitor la toate aspectele vieţii din instituţiile de 
învăţământ. Mai mult chiar, se impune delegarea prin lege a anumitor competenţe 
decizionale, de evaluare, de promovare a cadrelor didactice şi manageriale 
reprezentanţilor beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei. Este necesară crearea 
unui cadru instituţional, care ar asigura participarea de facto a acestor beneficiari la 
gestionarea procesului instructiv-educativ, implicarea lor în luarea deciziilor, evaluarea 
rezultatelor activităţii instituţiilor de învăţământ.

Deschiderea sistemului educaţional. Învăţământul în ansamblu şi fiecare instituţie  
educaţională în parte trebuie să fie accesibile şi deschise oricăror persoane, indiferent 
de apartenenţa lor etnică, limba vorbită, convingerile religioase, posibilităţile fizice 
etc. Se cere crearea de condiţii pentru facilitarea accesului la studii al copiilor ce aparţin 
minorităţilor etnice şi celor lingvistice, integrarea persoanelor cu necesităţi educative 
speciale în unităţile convenţionale de învăţământ. Noul Cod al educaţiei ar trebui să 
conţină prevederi explicite referitoare la starea tehnică a instituţiilor de învăţământ, 
asigurându-se accesul la studii al persoanelor cu posibilităţi fizice limitate.

Se cere o reconceptualizare a modului de proiectare şi de implementare a 
curriculumului la toate nivelurile şi treptele sistemului de învăţământ. Curriculumul 
trebuie să devină un document reglator deschis şi flexibil, iar ponderea componentelor 
„la decizia instituţiei de învăţământ” să fie de cel puţin 30%.
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Trebuie instituţionalizate mecanismele care ar oferi elevilor şi studenţilor posibilităţi să 
studieze cursurile şi disciplinele pe care ei le consideră absolut necesare: subiectele ce 
ţin de propria sănătate, dezvoltarea sexuală, protejarea de bolile sexual-transmisibile 
şi HIV/SIDA, dauna alcoolului şi a fumatului, alegerea viitoarei profesii, dezvoltarea 
profesională, promovarea în carieră ş. a.

Abordarea sistemică a problemelor ce ţin de formarea capabilităţilor. Deşi în 
Republica Moldova necesitatea centrării procesului educaţional pe elev/student 
este unanim recunoscută, practicile pedagogice şi cele de dirijare a sistemului de 
învăţământ nu corespund încă în deplină măsură acestui deziderat, iar metodele 
respective de predare-învăţare nu sunt oficializate în cadrul normativ-juridic existent. 
Se recomandă implementarea mai activă a traseelor educaţionale individualizate, 
creşterea mobilităţii elevilor, studenţilor şi a cadrelor didactice, diversificarea gamei 
de discipline/cursuri opţionale, creşterea ponderii instruirii practice în cadrul întreprin-
derilor.

Se cere înlăturarea barierelor care mai există încă în recunoaşterea şi certificarea 
rezultatelor instruirii neformale, extinderea posibilităţilor de a reveni în instituţiile de 
învăţământ după anumite perioade de activitate în câmpul muncii. Cadrul normativ-
juridic, aflat în curs de elaborare, trebuie să ofere posibilităţi reale de afirmare a 
învăţământului pe parcursul întregii vieţi (life long learning).
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