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SUMAR eXeCUtIV
Ţara noastră a depus mai multe eforturi pentru realizarea sarcinilor odm 2 “Asigurarea accesului 
universal la învățământul general obligatoriu”, care prevăd majorarea ratei de înmatriculare în în-
văţământul general obligatoriu, majorarea ratei de încadrare în programele preşcolare şi reducerea 
discrepanţelor dintre regiunile rurale şi cele urbane, dintre grupurile dezavantajate şi cele cu venituri 
medii, menţinerea ratelor de alfabetizare. În pofida eforturilor depuse, cu excepţia învăţământului 
preşcolar, în care au fost înregistrate progrese semnificative, evoluţia situaţiei din învăţământul pri-
mar şi cel gimnazial a fost mai puţin reuşită.

Scopul studiului constă în analiza contribuţiei organizaţiilor societăţii civile şi a sectorului privat la 
atingerea ţintelor naţionale ale odm 2 în Republica Moldova, identificarea constrângerilor cu care 
se confruntă organizaţiile neguvernamentale şi companiile private în desfăşurarea activităţilor rele-
vante pentru odm 2 şi elaborarea de recomandări, orientate spre facilitarea şi extinderea colaborării 
dintre autorităţi, sectorul asociativ şi sectorul privat în asigurarea accesului universal la învățământul 
preşcolar şi general obligatoriu.

Metodologia studiului a inclus analiza rapoartelor elaborate de către autorităţi, partenerii de dezvol-
tare, organizaţiile societăţii civile şi companiile private şi interviuri aprofundate cu reprezentanţii 
acestor instituţii. Procesul de elaborare a studiului a fost ghidat de către un grup (cluster) de îndru-
mare, format din reprezentanţi ai autorităţilor centrale, partenerilor de dezvoltare, organizaţiilor in-
ternaţionale, organizaţiilor societăţii civile, agenţilor economici şi consultanţi independenţi.

Din cele circa 6.400 de organizaţii ale societăţii civile, înregistrate de către Ministerul Justiţiei, circa 
500, ce constituie aproximativ 8% din numărul total de organizaţii înregistrate, şi-au declarat intenţia 
de a desfăşura activităţi relevante pentru realizarea odm 2 în Republica Moldova. În profil teritorial, 
majoritatea organizaţiilor neguvernamentale ce desfăşoară activităţi relevante odm 2 sunt concen-
trate în Chişinău şi în centrele raionalele, în localităţile rurale activând doar 13% din numărul total 
de organizaţii neguvernamentale.

Principalele direcţii de activitate a organizaţiilor societăţii civile în atingerea ţintelor naţionale ale 
odm 2 sunt participarea directă la elaborarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici 
educaţionale, prestarea de servicii relevante pentru odm 2, sensibilizarea şi informarea factorilor 
de decizie şi a opiniei publice, extinderea educaţiei incluzive, implicarea cât mai largă a părinţilor 
şi a comunităţilor locale, ajutorarea elevilor cu necesităţi educaţionale speciale şi a copiilor aflaţi în 
situaţii dificile.

Un rol important în ameliorarea situaţiei şi promovarea schimbării în învăţământul preşcolar, pri-
mar şi gimnazial îl au relaţiile de parteneriat, stabilite de către organizaţiile societăţii civile cu ceilalţi 
actori, care sunt activi în domeniile relevante pentru odm 2: autorităţile publice centrale şi locale, 
organizaţiile internaţionale, partenerii de dezvoltare şi agenţii economici. În general, aceste relaţii 
sunt bine dezvoltate, însă parteneriatele dintre organizaţiile societăţii civile şi agenţii economici mai 
necesită extinderi substanţiale.

Principalele constrângeri cu care se confruntă organizaţiile societăţii civile în atingerea ţintelor na-
ţionale ale odm 2 sunt următoarele: irelevanţa şi, uneori, caracterul declarativ al unor documente 
de politici; persistenţa în interacţiunea dintre organizaţiile societăţii civile şi organele administraţiei 
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publice a mai multor elemente de formalism; lipsa în documentele de politici educaţionale a unor 
prevederi explicite referitoare la extinderea proceselor participative şi externalizarea serviciilor; pon-
derea scăzută a emisiunilor cu caracter social în mass media publică şi, cu atât mai mult, în cea pri-
vată; tirajele modeste ale publicaţiilor tipărite destinate părinţilor şi copiilor. Faptul că un anumit 
tip de organizaţii neguvernamentale, şi anume, asociaţiile de părinţi, sunt implicate în activităţi de 
colectare de la elevi a mijloacelor financiare destinate stimulării cadrelor didactice descurajează cu-
prinderea în învăţământ a copiilor ce provin din familiile social-vulnerabile şi afectează reputaţia 
întregului sector asociativ.

Recomandările studiului referitoare la extinderea rolului organizaţiilor societăţii civile în atingerea 
ţintelor naţionale ale odm 2 includ: consolidarea sectorului asociativ în localităţile rurale; implica-
rea mai largă a organizaţiilor neguvernamentale în activităţile de identificare a copiilor neşcolarizaţi 
şi de ajutorare a copiilor aflaţi în situaţii dificile; mobilizarea comunităților în prevenirea absenteis-
mului şi abandonului şcolar. Se recomandă ca organele administraţiei publice centrale şi locale să 
implementeze cât mai urgent externalizarea serviciilor educaţionale, fapt ce ar permite organizaţiilor 
societăţii civile să realizeze o gamă mult mai variată de activităţi orientate spre atingerea odm 2.

În scopul unei cunoaşteri mai profunde a documentelor internaţionale şi a celor naţionale cu privi-
re la priorităţile de dezvoltare şi a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, organizaţiile societăţii 
civile ar trebui să colaboreze mai strâns cu partenerii de dezvoltare şi să depună mai multe eforturi 
pentru mediatizarea acestora atât în rândul propriilor membri, cât şi în rândul publicului larg.

Gradul de implicare a sectorului privat în activităţile ce au drept scop atingerea ţintelor odm 2 în 
Republica Moldova este determinat, în mare măsură, de perceperea importanţei educaţiei de către 
cetăţenii acestei ţări, care consideră că în educaţie situaţia este relativ bună şi, implicit, nu necesită 
intervenţii la nivel de sistem. În consecinţă, majoritatea companiilor private îşi planifică activităţile 
relevante pentru odm 2 în baza unor rugăminţi concrete, formulate de către cetăţeni, comunităţi şi 
instituţii de învăţământ sau în baza unor sugestii formulate explicit de către autorităţi.

Companiile private din Republica Moldova susţin educaţia prin activităţi de filantropie şi sponsori-
zări, contribuţii la dezvoltarea comunitară, externalităţi sociale pozitive. Deşi întreprinderile private 
mici şi mijlocii au cea mai mare pondere în numărul total de întreprinderi, activităţile de rezonanţă 
în domeniile relevante pentru odm 2, cu excepţia celor de caritate, sunt desfăşurate în mod sistema-
tic doar de întreprinderile mari, în special de cele cu participare străină şi acoperire naţională.

Sectorul privat contribuie la reducerea neşcolarizării, absenteismului şi abandonului şcolar prin 
combaterea muncii copilului, fenomen reprobabil, caracteristic, în principal, pentru localităţile rura-
le din Republica Moldova. Participarea companiilor private la dezvoltarea comunitară se efectuează, 
prin inițierea şi participarea angajaţilor acestor companii în diverse activităţi de susţinere a instituţii-
lor de învăţământ şi a familiilor aflate în situaţii dificile, prin contribuţii la elaborarea strategiilor şi a 
planurilor comune de acţiuni, mobilizarea angajaţilor şi a familiilor lor în activităţile comunitare de 
voluntariat, susţinerea campaniilor de informare şi sensibilizare, crearea de noi servicii destinate să 
amelioreze situaţia din domeniul educaţiei.

Urmând practica companiilor transnaţionale, companiile private din Republica Moldova, în special 
cele mari şi cele cu participare străină, au demarat procesele de modernizare a businessului prin ela-
borarea şi implementarea programelor de responsabilitate socială. În cadrul parteneriatelor cu auto-
rităţile publice şi organizaţiile societăţii civile, companiile private contribuie la susţinerea financiară 
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a activităţilor de organizare a evenimentelor de interes public, oferă mijloace financiare şi materiale 
pentru susţinerea activităţilor de filantropie şi sponsorizări, mobilizează angajaţii la activităţile de 
responsabilitate socială.

În activităţile de susţinere a educaţiei, sectorul privat din Republica Moldova se confruntă cu anumi-
te constrângeri. În opinia reprezentanţilor companiilor private, aceste constrângeri sunt următoarele: 
imperfecţiunea cadrului normativ-juridic ce reglementează activităţile de responsabilitate socială a 
businessului; perceperea de către mai mulţi cetăţeni şi factori de decizie a filantropiei şi a sponsoriză-
rilor ca fiind activităţi voalate de reclamă; lipsa unei viziuni comune a autorităţilor, societăţii civile şi 
a sectorului privat asupra căilor de soluţionare a problemelor cu care se confruntă educaţia, posibili-
tăţile materiale şi financiare limitate ale companiilor mici şi mijlocii, nivelul redus de diseminare în 
rândul companiilor private a documentelor naţionale şi a celor internaţionale referitoare la priorită-
ţile de dezvoltare şi a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.

Principalele recomandări referitoare la creşterea contribuţiei sectorului privat în atingerea ţintelor 
naţionale ale odm 2 includ: actualizarea cadrului normativ-juridic ce reglementează activităţile de 
business prin includerea unor stipulări explicite referitoare la responsabilitatea socială; promovarea 
cât mai intensă, în special, în rândul companiilor private mici şi mijlocii a documentelor naţionale şi 
a celor internaţionale referitoare la priorităţile de dezvoltare şi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniu-
lui; extinderea abordărilor şi modelelor de bună practică de combatere a muncii copilului, în special, 
în rândul fermierilor şi întreprinzătorilor mici din localităţile rurale; sensibilizarea patronilor şi a li-
derilor companiilor mici şi mijlocii în domeniile ce ţin de contribuţia sectorului privat la dezvoltarea 
comunitară, în special, în domeniile ce ţin de şcolarizarea şi prevenirea abandonului şcolar.

Parteneriatele dintre companiile private, organizaţiile societăţii civile şi autorităţi ar trebui să se baze-
ze pe o agendă comună de acţiuni, care ar oferi tuturor actorilor posibilităţi maxime de a-şi valorifica 
capacităţile inerente: entuziasm, flexibilitate şi potenţial uman în cazul organizaţiilor societăţii civile; 
compasiune, resurse umane şi materiale în cazul companiilor private; împuternicirile de a reglemen-
ta, organiza şi asigura funcţionarea sistemului de învăţământ în cazul autorităţilor şi instituţiilor de 
stat.
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INtRodUCeRe
Republica Moldova, alături de alte 191 de state ale lumii, s-a angajat să atingă până în anul 2015 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM). În anul 2004, ţara noastră, pornind de la realităţile 
existente atunci, în baza obiectivelor internaţionale, şi-a stabilit obiectivele naţionale. Republica Mol-
dova şi-a asumat următoarele Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului:

1.  Reducerea sărăciei extreme şi a foametei;
2.  Asigurarea accesului universal la învățământul general obligatoriu;
3.  Promovarea egalității de gen şi împuternicirea femeilor;
4.  Reducerea mortalității infantile;
5.  Îmbunătățirea sănătății materne;
6.  Combaterea HIV/SIDA, a tuberculozei şi a altor maladii;
7.  Asigurarea durabilității mediului;
8.  Crearea parteneriatului global pentru dezvoltare.

Fiind formulate ca sarcini concrete şi ţinte cuantificabile, obiectivele naţionale au fost incluse în prin-
cipalele documente de politici, aprobate şi implementate de către ţara noastră pe parcursul ultimilor 
opt ani: Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (2004-2007), Strategia naţională de 
dezvoltare pe anii 2008-2011, Strategia naţională de dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020, cir-
ca 30 de strategii şi programe sectoriale.

Conform rapoartelor publicate între anii 2005 şi 2010 de către Guvernul Republicii Moldova, ţara 
noastră a înregistrat anumite progrese în atingerea ţintelor naţionale ale ODM, în special, în redu-
cerea sărăciei extreme, promovării egalității de gen şi împuternicirea femeilor, reducerea mortalităţii 
infantile, îmbunătăţirea sănătăţii materne, extinderii ariilor protejate de stat, creării parteneriatelor 
de dezvoltare. Evoluția indicatorilor din domeniul învățământului, a combaterii HIV/SIDA şi TBC şi 
a accesului la infrastructura de salubritate corespunzătoare a fost mai puțin reuşită.

O îmbunătăţire semnificativă a situaţiei atât în domeniile în care deja au fost înregistrate anumite 
progrese, cât şi cele în care evoluţia a fost mai puţin reuşită, poate fi asigurată prin extinderea rolului 
organizaţiilor societăţii civile şi a sectorului privat în elaborarea şi implementarea politicilor publice 
relevante pentru atingerea ţintelor naţionale ale ODM. După cum se subliniază în Agenda de acţiuni 
de la Accra (2008)1, Principiile de la Istanbul pentru dezvoltarea efectivă a organizaţiilor societăţii 
civile (2009)2, Declaraţia de la Bussan (2011)3 şi Cadrul International al Organizațiilor Societăţii Ci-
vile pentru Eficacitatea Dezvoltării (2011)4, crearea unor parteneriate de dezvoltare mai efective şi 
mai incluzive, aprofundarea cooperării cu organizaţiile societăţii civile şi a sectorului privat, deschide 
noi oportunităţi şi are o contribuţie decisivă la realizarea cu succes a Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului.

Scopul studiului constă în analiza contribuţiei organizaţiilor societăţii civile şi a sectorului privat la 
atingerea ţintelor naţionale ale odm 2 în Republica Moldova, identificarea constrângerilor cu care 
se confruntă organizaţiile neguvernamentale şi companiile private în desfăşurarea activităţilor rele-
vante pentru odm 2 şi elaborarea de recomandări, orientate spre facilitarea şi extinderea colaborării 
1 accra agenda for actions, 3rd High level Forum on aid effectiveness, September 2-4, 2008, accra, Ghana
2 istanbul cSO development effectiveness principles, Open Forum’s Global assembly in istanbul, September 28-30, 2010
3 busan partnership for effective development co-operation. Fourth High level Forum on aid effectiveness, busan, republic of Korea, 29 
november – 1 december 2011
4 the Second Global assembly, Open Forum for cSO development effectiveness, Siem reap, cambodia, June 28-30, 2011



Obiectivele de dezvOltare ale Mileniului în republica MOldOva

Obiectivul 2

Asigurarea accesului la învăţământul general obligatoriu

7

dintre autorităţi, sectorul asociativ şi sectorul privat în asigurarea accesului universal la învățământul 
preşcolar şi general obligatoriu.

Metodologia studiului a inclus analiza rapoartelor elaborate de către autorităţi, partenerii de dezvol-
tare, organizaţiile societăţii civile şi companiile private şi interviuri aprofundate cu reprezentanţii 
acestor instituţii. Interviurile aprofundate au fost realizate în baza unor chestionare special elaborate 
în acest scop. Procesul de elaborare a studiului a fost ghidat de către un grup (cluster) de îndrumare, 
format din reprezentanţi ai autorităţilor centrale, partenerilor de dezvoltare, organizaţiilor internaţi-
onale, organizaţiilor societăţii civile, agenţilor economici şi consultanţi independenţi.

Studiul este structurat în cinci capitole. În Capitolul 1 este prezentată formularea odm 2 în context 
naţional. În Capitolul 2 este dată o descriere succintă a situaţiei actuale în realizarea odm 2 în Repu-
blica Moldova, sunt enumerate constrângerile cu care se confruntă învăţământul general obligatoriu 
şi măsurile preconizate de ameliorare a situaţiei în acest sector al educaţiei. În Capitolul 3 este analizat 
rolul societăţii civile în atingerea ţintelor naţionale ale odm 2, accentul punându-se pe identificarea 
bunelor practici şi a activităţilor ce contribuie la schimbare. Capitolul 4 este dedicat analizei rolului 
companiilor private în atingerea ţintelor odm 2 prin prisma participării la dezvoltarea comunita-
ră şi extinderii practicilor de responsabilitate socială. În Capitolul 5 sunt formulate constatările ce 
derivă din analiza situaţiei actuale din Republica Moldova şi principalele recomandări ale studiului.

Sperăm că rezultatele studiului vor fi de un real folos pentru autorităţile publice, partenerii de dez-
voltare, organizaţiile neguvernamentale şi companiile private, care desfăşoară activităţi în domeniile 
învăţământului preşcolar şi general obligatoriu, ajutorării copiilor şi familiilor aflate în dificultate, 
extinderii practicilor de educaţie incluzivă, asigurării accesului copiilor la o educaţie de calitate.
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capitOlul 1. 
 odM 2 îN RePUbLICA MoLdoVA – 
CAdRUL geNeRAL
Este cunoscut faptul, că la nivel internaţional Obiectivul de Dezvoltare a Mileniului în domeniul edu-
caţiei constă în realizarea accesului universal la educaţia primară. Pornind însă de la situaţia existentă 
între anii 2001-2004 în sistemul educaţional din ţara noastră, Guvernul Republicii Moldova, în baza 
concluziilor unui amplu proces de consultări publice, a stabilit pentru Republica Moldova obiectivul 
educaţional, sarcinile şi indicatorii respectivi după cum urmează:1

Analiza evoluţiei ulterioare a sectorului educaţional din Republica Moldova şi a acţiunilor întreprin-
se de guvernare în scopul realizării Obiectivului de Dezvoltare a Mileniului în domeniul educaţiei a 
relevat anumite constrângeri, principalele dintre acestea fiind:

a) ratele joase de încadrare a copiilor în programele preşcolare, cauzele princi-
pale fiind lipsa instituţiilor preşcolare în localităţile rurale mici, închiderea 
mai multor instituţii preşcolare din cauza numărului mic de copii, insufici-
enţa de mijloacele financiare;

b) nivelul de pregătire a copiilor pentru şcoală nu mai corespundea cerinţelor 
unui învăţământ modern chiar şi în cazurile în care ei frecventau o instituţie 
preşcolară;

c) persistenţa tendinţelor de scădere a ratelor de cuprindere în învăţământul 
general obligatoriu, în special, în cel gimnazial;

d) calitatea învăţământului general obligatoriu nu a manifestat tendinţe de 
ameliorare, asigurarea didactică şi metodele de predare-învăţare-evaluare fi-
ind, în mare parte, depăşite.

Aceste constrângeri au impus necesitatea de a actualiza Obiectivul de Dezvoltare a Mileniului în do-
meniul educaţiei, formularea revizuită a acestuia fiind inclusă în Strategia Naţională de Dezvoltare 
pe anii 2008-2011. Fiind aprobată prin lege, în cazul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, Stra-
1 primul raport naţional “Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului în republica Moldova”. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 288 din 15 martie 
2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 45-50 din 25 martie 2005

obiectivul Realizarea accesului universal la învățământul gimnazial.
Sarcina Asigurarea posibilităţilor pentru toţi copiii de a frecventa gimnaziul.
ţinta  Majorarea cotei de înmatriculare în învățământul gimnazial de la 88% în 2002 

până la 88,9% în 2006, până la 93,8% în 2010 şi până la 100% în 2015.

indicatorii de monitorizare
 ◆ Cota netă de înmatriculare în învățământul gimnazial.
 ◆ Ponderea copiilor care, fiind înscrişi în clasa I, absolvesc gimnaziul.
 ◆ Nivelul ştiinţei de carte la persoanele de 15-24 de ani.
 ◆ Gradul de cuprindere a copiilor în instituţiile preşcolare.
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tegia Naţională de Dezvoltare pe anii 2008-2011 stabileşte următorul obiectiv educaţional, sarcini şi 
indicatori de monitorizare:2

În ansamblu, revizuirea Obiectivului de Dezvoltare a Mileniului în domeniul educaţiei a permis Re-
publicii Moldova includerea în activităţile de modernizare a unui nivel important al educaţiei – învă-

ţământul preşcolar, care are un rol decisiv în creşterea eficienţei şi ameliorarea calităţii învăţământu-
lui primar şi a celui gimnazial.

Menţionăm faptul, că în cazul Republicii Moldova atât formularea odm  2, cât şi stabilirea unor 
sarcini şi indicatori relevanţi de monitorizare a modului de atingere a acestora, a fost şi mai rămâ-
ne subiect de discuţii3. Aceste discuţii se referă atât la nivelurile de învăţământ (preşcolar, primar şi 
gimnazial), care ar trebui să fie prioritare anume pentru Republica Moldova, cât şi la stabilirea prin-
cipalilor indicatori de monitorizare. În opinia unor experţi, înlocuirea ratelor nete de cuprindere în 
învăţământ cu ratele brute, valorile cărora sunt mai “prezentabile”, a fost făcută sub influenţa unor 
factori de conjunctură politică.

2 Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011. aprobată prin legea nr. 295 din 21 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 18-
20 din 29 ianuarie 2008
3 al doilea raport cu privire la Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului. Guvernul republicii Moldova. chişinău, 2010

obiectivul Realizarea accesului universal la învățământul general obligatoriu (clasele I-IX).
Sarcini

 ◆ Asigurarea posibilităţilor pentru toţi copiii de a frecventa învățământul 
general obligatoriu.

 ◆ Menţinerea ratei de alfabetizare la persoanele în vârstă de 15-24 ani la 
nivelul de 99,5%.

ţinte
 ◆ Majorarea ratei brute de înmatriculare în învățământul general obliga-

toriu de la 94,1 % în 2002 la 95 % în 2010 şi până la 98 % în 2015.
 ◆ Majorarea ratei de încadrare în programele preşcolare pentru copiii de 

3–6 ani de la 41,3% în 2002 la 75% în 2010 şi până la 78% în 2015, iar 
pentru copiii de 6–7 ani – de la 66,5% în 2002 la 95 % în 2010 şi până la 
98% în 2015, precum şi reducerea cu mai puţin de 5 % a discrepanţelor 
dintre regiunile rurale şi cele urbane, dintre grupurile dezavantajate şi 
cele cu venituri medii.

indicatorii de monitorizare:
 ◆ Rata brută de înmatriculare în învățământul general obligatoriu.
 ◆ Rata abandonului şcolar.
 ◆ Ponderea copiilor care, fiind înscrişi în clasa I, absolvesc învățământul 

general obligatoriu.
 ◆ Gradul de încadrare a copiilor în instituţiile preşcolare.
 ◆ Rata copiilor înmatriculaţi în clasa I care au fost încadraţi în programe 

de educaţie preşcolară.
 ◆ Rata alfabetizării.
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capitOlul 2. 
odM 2: teNdINŢe MAJoRe ŞI 
SItUAŢIA ACtUALĂ îN doMeNIU
2.1. Învăţământul preşcolar

În scopul atingerii ţintelor stabilite de Obiectivul de Dezvoltare “Realizarea accesului universal la 
învățământul general obligatoriu (clasele I-IX)” în domeniul educaţiei şi dezvoltării timpurii a copi-
lului, autorităţile Republicii Moldova au întreprins măsuri energice în vederea modernizării reţelei 
de instituţii preşcolare, diversificarea programelor de educaţie preşcolară, asigurarea instituţiilor pre-
şcolare cu materiale didactice şi cadre calificate.

Conform datelor statistice, în anul şcolar 2010/2011, în ţară activau 1381 de grădiniţe, cu un număr 
de circa 12 mii de educatori şi 760 de surori medicale. Numărul de copii încadraţi în instituţiile şi 
programele de învăţământ preşcolar a fost de circa 130 de mii, ce constituia circa 80% din numărul 
total de copii de vârstă preşcolară. S-au extins şi practicile de educaţie incluzivă, instituţiile preşco-
lare fiind frecventate de circa 2150 de copii cu necesităţi speciale. Datorită măsurilor întreprinse de 
autorităţile centrale şi cele locale, în strânsă colaborare cu comunităţile, societatea civilă şi partenerii 
de dezvoltare, numărul instituţiilor preşcolare şi a copiilor care frecventează aceste instituţii a fost în 
creştere.

Tabelul 1.
Instituţii preşcolare

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

instituţii preşcolare 1305 1334 1349 1362 1381
copii 116239 120111 123903 125981 130041
rata de încadrare în 
învăţământul preşcolar 

70,1% 72,6% 74,4% 76,6% 77,1%

Sursa: Raport cu privire la activitatea Ministerului Educaţiei în anul 2011. Aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 4.1 
din 26 ianuarie 2012 // www.edu.md

Un rol important în pregătirea copiilor către şcoală l-a avut creşterea numărului de grupe pregăti-
toare şi numărul de copii înscrişi în aceste grupe. Astfel, în anul 2011 în instituţiile de învăţământ 
activau 1543 de grupe pregătitoare, cu 60 de grupe mai mult decât în anul 2007. A crescut şi numărul 
de copii care frecventează aceste grupe, până la circa 31 de mii în anul 2011. Însă, această creştere 
s-a înregistrat, în ansamblu, doar în localităţile urbane, în cele rurale numărul de grupe pregătitoare 
fiind în scădere.

Principalele acţiuni, întreprinse de autorităţi în scopul modernizării învăţământului preşcolar şi atin-
gerii ţintelor stabilite în cadrul odm 2, sunt:

a) implementarea în instituţiile preşcolare a unor programe flexibile de lucru 
de 4, 6, 9, 10 sau 12 ore pe zi;
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a) complementar la serviciile educaţionale standard, au fost dezvoltate şi im-
plementate servicii de tip nou – psihologic, de dezvoltare fizică, psihosocială 
(dans, şah, computer, limbi străine etc.);

a) extinderea şi dezvoltarea modelului de educaţie timpurie individualizată, 
susţinut de UNESCO, UNICEF şi FISM, care oferă servicii educaţionale co-
piilor din familii vulnerabile;

a) elaborarea curriculumului preşcolar, standardelor educaţionale, standarde-
lor profesionale şi a ghidurilor de implementare, a materialelor didactice;

a) formarea continuă a cadrelor de conducere, educatorilor, medicilor, asisten-
ţilor sociali, funcţionarilor publici şi a persoanelor de demnitate publică, res-
ponsabili de educaţie;

a) reabilitarea instituţiilor preşcolare şi crearea de Centre Comunitare în loca-
lităţile în care nu existau grădiniţe de copii;

a) dotarea grădiniţelor de copii cu cărţi, jucării, jocuri didactice, mobilier etc.

Un rol important în realizarea acestor activităţi i-a revenit Proiectului ,,Educaţie Pentru Toţi – Iniţia-
tiva de acţiune Rapidă”, care a demarat în anul 2006 şi a fost implementat de către Ministerul Educaţi-
ei în cooperare cu Banca Mondială, ca administrator de grant, şi UNICEF, ca agenţie de coordonare.

Datorită măsurilor întreprinse în domeniul învăţământului preşcolar, Republica Moldova a înregis-
trat un progres semnificativ, indicatorii de monitorizare a odm 2 în domeniul învăţământului pre-
şcolar fiind în creştere.

Tabelul 2.
încadrarea copiilor în învăţământul preşcolar

denumirea indicatorului 2006 2007 2008 2009 2010
Ţinte odM 2 pentru 

învăţământul preşcolar

2010 2015

Gradul de încadrare a copi-
ilor în instituţii preşcolare

52,1 54,0 55,7 56,2 57,1 - -

 – urban 67,98 69,43 71,68 71,84 73,2   
 – rural 43,35 45,23 46,58 47,20 47,7   
rata brută de cuprindere în 
învățământul preşcolar, a 
copiilor de vârsta 3-6 ani

70,1 72,6 74,4 75,5 77,1 75,00 78,00

 – urban 87,20 88,80 90,80 91,90 94,5   
 – rural 61,00 63,60 65,20 66,10 67,1   
 rata de cuprindere a copi-
ilor de 6-7 ani în învățământ 
indiferent de nivelul în care 
studiază

90,3 91,0 91,1 93,8 93,1 95,00 98,00

 – urban  100,2 102,3 106,1 105,9   
 – rural  86,0 85,0 87,1 85,8   
 – fete  90,3 90,8 93,7 94,1   
 – băieţi  91,5 91,4 93,8 92,2

Sursa: Indicatorii revizuiţi privind Obiectivele Dezvoltării Mileniului. Biroul Naţional de Statistică. www.statistica.md, accesat pe 14 iulie 
2012
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În anul 2010, rata brută de cuprindere în învățământul preşcolar a copiilor de vârsta 3-6 ani era de 
77,1%, valoare ce depăşeşte ţinta de 75,0%, stabilită pentru anul respectiv în odm 2.

În cazul copiilor de 6-7 ani progresele înregistrate sunt mai modeste, ţinta stabilită pentru anul 2010 
nefiind atinsă. O anumită creştere în ratele de cuprindere în învăţământ a copiilor de această vârstă 
este asigurată doar de progresele înregistrate în mediul urban, în mediul rural evoluţia acestui indi-
cator fiind una sinuoasă.

Principalele obstacole cu care în prezent se mai confruntă educaţia preşcolară sunt:1

 ◆ lipsa grădiniţelor în 230 de localităţi;
 ◆ circa 80% din grădiniţe necesită reparaţii capitale;
 ◆ circa 65% din instituţiile preşcolare necesită dotări;
 ◆ circa 65% educatori au nevoie de formare continuă;
 ◆ practicile educaţionale incluzive nu sunt instituţionalizate la nivel naţional;
 ◆ insuficienţă acută de materiale didactice, în special cele destinate părinţilor 

şi copiilor;
 ◆ lipsa în instituţiile preşcolare mobilierului ce ar corespunde în deplină măsu-

ră particularităţilor de vârstă ale copiilor;
 ◆ lipsa unui sistem de elaborare şi de asigurare a instituţiilor preşcolare cu jo-

curi didactice şi jucării;
 ◆ norme sanitaro-igienice depăşite de timp.

În scopul depăşirii acestor obstacole şi realizarea în volum deplin a sarcinilor stabilite in odm 2, 
guvernarea Republicii Moldova preconizează extinderea în continuare a serviciilor de educaţie şi 
dezvoltare timpurie a copilului şi ameliorarea calităţii acestora, asigurarea metodico-didactică şi 
tehnico-materială a instituţiilor preşcolare.2 Activităţile preconizate vizează realizarea reformei in-
stituţionale prin crearea alternativelor educaţionale, instituirea unor servicii educaţionale viabile şi 
cost-eficiente în localităţile care în prezent nu dispun de astfel de servicii, crearea alternativelor edu-
caţionale comunitare şi instituirea de servicii de asistenţă socio-psiho-pedagogică a familiilor cu 
copii mici, elaborarea şi realizarea de programe sociale complexe de ajutorare a copiilor defavorizaţi.

2.2. Învăţământul primar

Învăţământul primar este realizat în şcolile primare propriu-zise, numărul cărora este foarte mic 
şi în clasele primare din componenţa gimnaziilor, şcolilor medii şi liceelor. Astfel, în anul de studii 
2010/2011, în Republica Moldova activau doar 85 de şcoli primare, cu un număr de 10,7 mii de elevi, 
pe când numărul de elevi din clasele primare din toate instituţiile de învăţământ era de circa 138,4 
mii.3

Prin urmare, datele statistice referitoare doar la învăţământul primar, în special cele ce ţin de admi-
nistrarea şi finanţarea sistemului educaţional, nu pot fi defalcate din datele referitoare la instituţiile 
de învăţământ general în ansamblu. În schimb, organele de specialitate ale administraţiei publice 
centrale deţin informaţii complete referitoare la numărul de copii şi ratele de înrolare în învăţămân-
tul primar.

1 raport cu privire la activitatea Ministerului educaţiei în anul 2011. aprobat prin Hotărârea colegiului Ministerului educaţiei nr. 4.1 din 26 ianuarie 
2012 // www.edu.md
2 Strategia consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011-2015. aprobată prin ordinul Ministerului educaţiei nr. 849 din 29.11.2010
3 anuarul Statistic al republicii Moldova 2011. biroul naţional de Statistică. chişinău, 2011
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În general, înrolarea în învăţământul primar şi calitatea instruirii la această treaptă de învăţământ 
depinde, în mare măsură, de pregătirea copiilor pentru şcoală. După cum a fost menţionat şi mai 
sus, autorităţile Republicii Moldova au depus eforturi considerabile în scopul extinderii învăţămân-
tului preşcolar, fapt ce a dus la o creştere semnificativă a ratei copiilor înmatriculaţi în clasa I, care au 
fost încadraţi în programe de educaţie preşcolară. Astfel, dacă în anul 2002 această rata era doar de 
66,5%, în anul 2010 ea a atins valoarea de 97,7%. Mai mult ca atât, practic au fost înlăturate discre-
panţele dintre mediul rural şi cel urban, în anul 2010 ratele respective fiind de 97,8% în mediul rural 
şi 97,4% în mediul urban.4

Prin urmare, în cazul copiilor cuprinşi în învăţământul primar, au fost create toate premisele ca ei să 
beneficieze de o educaţie de calitate. În schimb, încadrarea tuturor copiilor în învăţământul primar 
reprezintă pentru Republica Moldova o problemă mult mai complexă. Astfel, conform datelor statis-
tice disponibile, ratele de înrolare în învăţământul primar practic stagnează, în anul 2011 rata brută 
fiind de 93,8%, iar cea netă – de 87,9%.

Tabelul 3.
Ratele de cuprindere în învăţământul primar

2007 2008 2009 2010 2011
Ținte odM 2 pentru învăţământul 

general obligatoriu

2010 2015

brut 94,0 93,6 93,5 93,6 93,8 95,0 98,0
 – fete 93,0 92,7 93,3 93,2 93,7
 – băieţi 95,0 94,4 93,7 94,0 93,9
 – urban 100,9 101,6 102,4 104,0 105,0
 – rural 90,5 89,4 88,9 88,0 87,5
net 87,7 87,5 87,6 87,8 87,9 - -
 – fete 86,9 86,8 87,4 87,1 87,6
 – băieţi 88,5 88,2 87,8 88,5 88,2
 – urban 94,0 94,9 95,4 97,3 98,2
 – rural 84,5 83,7 83,5 82,7 82,2

Sursa: Educaţia în Republica Moldova. Publicaţie statistică 2011/2012. Biroul Naţional de Statistică. Chişinău, 2012

Deşi în ultimii ani au fost depuse eforturi semnificative pentru identificarea cauzelor neşcolarizării şi 
perfecţionarea mecanismelor de evidenţă şi de şcolarizare a copiilor atât în învăţământul primar, cât 
şi în cel secundar general obligatoriu, până în prezent nu au fost formulate opinii oficiale definitive,5 
ce ar explica evoluţia nefavorabilă a ratelor de cuprindere în învăţământul primar.

Pornind de la importanţa învăţământului primar în formarea copilului ca personalitate liberă şi cre-
ativă, la dezvoltarea capacităţilor intelectuale, a deprinderilor trainice de citit, scris şi calcul, la dez-
voltarea aptitudinilor de comunicare, unii experţi consideră că Republica Moldova ar trebui să-şi 
formuleze ţinte explicite referitoare la cuprinderea copiilor în învăţământul primar, iar metodologiile 
de monitorizare a progresului în acest sub-sector important al educaţiei să devină compatibile cu cele 
internaţionale.

4 indicatorii revizuiţi privind Obiectivele dezvoltării Mileniului. biroul naţional de Statistică. www.statistica.md, accesat pe 14 iulie 2012
5 cu excepţia argumentelor referitoare la înlocuirea în documentele de politici a ratelor nete de cuprindere în învăţământ cu ratele brute (vezi “al 
doilea raport cu privire la Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului. Guvernul republicii Moldova. chişinău, 2010, pagina 33” şi “raportul cu privire 
la activitatea Ministerului educaţiei în anul 2011. aprobat prin Hotărârea colegiului Ministerului educaţiei nr. 4.1 din 26 ianuarie 2012, paginile 6-7”)
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2.3. Învăţământul gimnazial

Învăţământul gimnazial este realizat în clasele V-IX ale gimnaziilor propriu-zise şi în clasele respec-
tive din componenţa şcolilor medii şi ale liceelor. Astfel, în anul de studii 2010/2011, în Republica 
Moldova activau 763 de gimnazii, 108 şcoli medii şi 495 de licee. În clasele gimnaziale din aceste in-
stituţii de învăţământ îşi făceau studiile 193,2 mii de elevi.6

Ca şi în cazul învăţământului primar, datele statistice referitoare doar la învăţământul gimnazial 
(clasele V-IX), în special cele ce ţin de administrarea şi finanţarea sistemului educaţional, nu pot fi 
defalcate din datele referitoare la instituţiile de învăţământ general în ansamblu. În schimb, sunt dis-
ponibile statistici detaliate referitoare la numărul de elevi şi ratele de cuprindere în clasele respective 
ale învăţământului gimnazial.

Tabelul 4.
Ratele de cuprindere în învăţământul gimnazial

2007 2008 2009 2010 2011

Ținte odM 2 pentru 
învăţământul general obliga-

toriu

2010 2015

brut 90,1 89,3 88,8 88,1 87,5 95,0 98,0
 – fete 89,8 88,8 88,2 87,8 87,0
 – băieţi 90,3 89,8 89,5 88,4 88,0
 – urban 95,4 95,1 95,8 95,6 96,0
 – rural 87,3 86,3 85,3 84,3 83,2
net 85,6 84,6 84,0 83,3 82,9 - -
 – fete 85,5 84,3 83,5 83,1 82,5
 – băieţi 85,7 84,9 84,5 83,6 83,3
 – urban 90,0 89,6 90,2 90,3 90,8
 – rural 83,3 82,0 80,8 79,8 79,8

Sursa: Educaţia în Republica Moldova. Publicaţie statistică 2011/2012. Biroul Naţional de Statistică. Chişinău, 2012

Din datele prezentate în tabelul de mai sus rezultă că, în ansamblu pe ţară, ratele de cuprindere în 
învăţământul gimnazial, atât cele nete, cât şi cele brute se află în scădere. Scăderea ratelor de înrolare 
are loc atât în cazul fetelor, cât şi al băieţilor. După mediul de reşedinţă, scăderea ratelor de înrolare 
se atestă doar în mediul rural, în mediul urban atestându-se o uşoară creştere.

Totodată, conform datelor statistice ale Ministerului Educaţiei, numărul copiilor neşcolarizaţi este în 
continuă scădere, de la 721 de copii (0,16%) în anul de studii 2004/2005, până la 42 de copii (0,01%) 
în anul de studii 2008/2009. Întrucât datele oficiale ce caracterizează şcolarizarea copiilor şi abando-
nul şcolar nu confirmă existenţa unui număr semnificativ de copii aflaţi în afara sistemului educaţi-
onal, scăderea ratelor de înrolare relevă faptul că atât metodele de calcul a ratelor de cuprindere în 
învăţământ, cât şi mecanismele de identificare a copiilor aflaţi în afara şcolii şi cele de monitorizare a 
traseelor educaţionale ale elevilor din şcoli au deficienţe sistemice.

6 anuarul Statistic al republicii Moldova 2011. biroul naţional de Statistică. chişinău, 2011
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Extrapolarea tendinţelor conform cărora evoluează ratele de cuprindere în învăţământul gimnazial 
duc la concluzia că realizarea sarcinilor şi atingerea ţintelor respective din componenţa odm 2 refe-
ritoare la învăţământul general obligatoriu din Republica Moldova este puţin probabilă.

2.4. Constrângerile cu care se confruntă învăţământul general obligatoriu

Învăţământul general obligatoriu include învăţământul primar şi cel gimnazial. După cum a fost de-
monstrat mai sus, în cazul învăţământului primar, indicatorii ce caracterizează progresul în realiza-
rea odm 2 (ratele brute de înrolare) practic stagnează, iar în cazul învăţământului gimnazial valorile 
indicatorilor respectivi sunt în scădere. În consecinţă, în ansamblu pe ţară, rata brută de înrolare în 
învăţământul general obligatoriu este în scădere.

Tabelul 5.
Ratele brute de cuprindere în învăţământul general obligatoriu

2007 2008 2009 2010
Ținte odM 2 pentru învăţământul 

general obligatoriu

2010 2015

total 91,6 90,9 90,70 90,3 95,0 98,0
 – fete ... 90,3 89,7 90,0
 – băieţi ... 91,5 91,1 90,7
 – urban 97,4 97,6 98,4 99,1
 – rural 88,5 87,5 86,7 85,8

Sursa: Indicatorii revizuiţi privind Obiectivele Dezvoltării Mileniului. Biroul Naţional de Statistică. www.statistica.md, accesat pe 14 iulie 
2012

Scăderea ratelor de înrolare se atestă doar în mediul rural, de la 88,5% în anul 2007, până la 85,8% 
în anul 2010. Această scădere relevă faptul că instituţiile de învăţământ şi autorităţile publice locale, 
în special, cele din sate şi comune, nu au capacităţi umane şi materiale suficiente pentru a şcolariza 
copiii şi a preveni abandonul şcolar.7

Analiza situaţiei din învăţământul primar şi secundar general a scos în evidenţă următoarele 
obstacole:8

 ◆ lipsa resurselor materiale şi umane pentru implementarea în volum deplin a 
documentelor de politici educaţionale în vigoare;

 ◆ imperfecţiunea mecanismelor de conducere strategică şi operaţională a învă-
ţământului general;

 ◆ necorespunderi între tipologia reţelei de şcoli şi situaţia demografică din lo-
calităţi, în special, din cele rurale;

 ◆ imperfecţiunea metodelor de management educaţional la nivel central, local 
şi instituţional;

 ◆ statutul social neatractiv al cadrelor didactice şi, ca urmare, nivelul scăzut de 
pregătire profesională a acestora;

7 Fluxurile informaţionale şi calcularea indicatorilor statistici pentru educaţie. Studiu realizat de Ministerul educaţiei şi biroul naţional de Statistică 
cu suportul uniceF Moldova, 2012
8 Strategia consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011-2015. aprobată prin ordinul Ministerului educaţiei nr. 849 din 29.11.2010
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 ◆ imperfecţiunea mecanismelor de monitorizare a situaţiei în învăţământul 
general;

 ◆ disfuncţionalităţi în sistemul de şcolarizare şi, ca urmare, reducerea ratelor 
de înrolare a copiilor în învăţământul general;

 ◆ nivelul scăzut de incluziune şcolară;
 ◆ comercializarea oficială şi, mai ales, neoficială a serviciilor educaţionale pe 

fundalul unei reduceri a nivelului de trai a populaţiei, fapt ce afectează acce-
sul la studii a copiilor din familiile vulnerabile;

 ◆ sporirea numărului de copii rămaşi fără supravegherea părinţilor, mulţi din 
ei fiind plecaţi peste hotarele ţării.

2.5. Măsuri de ameliorare a situaţiei în învăţământul secundar general

În scopul ameliorării situaţiei în învăţământul secundar general, creşterea ratelor de cuprindere şi 
ameliorarea calităţii educaţiei, autorităţile centrale şi cele locale au întreprins mai multe măsuri, ori-
entate spre modernizarea managementului educaţional, modernizarea procesului de predare-învăţa-
re-evaluare, crearea de şcoli prietenoase copilului şi extinderea educaţiei incluzive.

Principalele acţiuni întreprinse de autorităţi în scopul modernizării învăţământului secundar general 
şi atingerii ţintelor stabilite în cadrul odm 2 sunt:

a) implementarea reformei structurale în educaţie, orientată spre optimizarea 
reţelei şcolare prin crearea de şcoli de circumscripţie, consolidarea capacită-
ţilor instituţiilor de învăţământ şi utilizarea eficientă a mijloacelor financiare 
şi materiale alocate educaţiei;9

a) reformarea sistemului rezidenţial de îngrijire a copiilor;10

a) extinderea educaţiei incluzive în şcolile din Republica Moldova;11

a) implementarea modelului de şcoli prietenoase copilului;12

a) asigurarea gratuită cu manuale a elevilor din învăţământul primar;
a) modernizarea curriculei, elaborarea standardelor educaţionale şi a ghiduri-

lor de implementare a acestora;
a) perfecţionarea sistemului de evaluare a rezultatelor şcolare;
a) actualizarea mai multor acte normativ-juridice ce reglementează activitatea 

instituţiilor de învăţământ secundar general.

În rezultatul optimizării reţelei şcolare au fost reorganizate circa 380 de instituţii şcolare, fapt ce a 
permis reorientarea mijloacelor financiare economisite spre ameliorarea calităţii procesului educa-
ţional. În scopul facilitării accesului la studii a copiilor din localităţile rurale mici, au fost procurate 
circa 60 de autobuze şcolare.

9 planul naţional de acţiuni pentru implementarea reformei structurale în educaţie. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 484 din 05 iulie 2011, 
publicată în Monitorul Oficial, nr. 113 din 12 iulie 2011
10 Strategia naţională şi planul de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012. aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 784 din 9 iulie 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 103-106 din 20 iulie 2007
11 programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în republica Moldova pentru anii 2011-2020. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 523 din 11 
iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial, nr. 114-116 din 15 iulie 2011
12 educaţia de bază în republica Moldova din perspectiva şcolii prietenoase copilului : Studiu / arcadie barbăroşie, anatol Gremalschi, ion Jigău 
[et al.] ; institutul de politici publice. – chişinău, 2009
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O atenţie sporită a fost acordată copiilor ce provin din familiile vulnerabile. În cadrul instituţiilor de 
învăţământ aceşti copii sunt asiguraţi cu prânzuri şi manuale gratuite, bilete gratuite de odihnă şi de 
tratament, ei beneficiază de ajutoare sociale.

În rezultatul implementării prevederilor Strategiei naţionale privind reforma sistemului rezidenţial 
de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012, din instituţiile rezidenţiale au fost reintegraţi în familie 
şi îşi continuă instruirea în instituţiile generale de învăţământ 300 de copii cu cerinţe educaţionale 
speciale. În scopul extinderii acestor practici, a fost demarată o campanie amplă de formare a opiniei 
publice, de creare în instituţiile convenţionale de învăţământ a condiţiilor necesare pentru integrarea 
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.

Un rol important în dezvoltarea sistemului de învăţământ secundar general i-a revenit şi colaborării 
cu partenerii de dezvoltare. Astfel, Ministerul Educaţiei a implementat mai multe proiecte comunie, 
principalele din ele fiind “Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova” (Banca Mondială), “Edu-
caţia pentru toţi – Inițiativa de acţiune rapidă” (Fondul Catalitic, Banca Mondială, UNICEF Moldo-
va), Şcolile prietenoase copilului (UNICEF Moldova) ş.a.

În scopul modernizării în continuare a învăţământului secundar general şi realizării în volum de-
plin a sarcinilor stabilite în odm 2, autorităţile Republicii Moldova preconizează sa-şi concentreze 
eforturile în direcţia formării şi dezvoltării reţelei de şcoli prietenoase copilului şi susţinerea copiilor 
aflaţi în dificultate.13 Principalele politici educaţionale pe care intenţionează să le promoveze şi în 
continuare autorităţile sunt:14

a) continuarea procesului de optimizare a reţelei şcolare şi implementarea me-
canismelor de finanţare bazate pe principiul „banii urmează elevul”;

a) creşterea responsabilităţii autorităților centrale şi a celor locale, a instituţiilor 
de învăţământ şi a părinţilor în domeniul prevenirii şi combaterii absenteis-
mului şi abandonului şcolar;

a) implementarea practicilor europene orientate spre garantarea accesului tu-
turor copiilor la educația de bază, cu un accent deosebit pe includere şi pe 
copiii ameninţaţi de riscul excluderii (copiii de etnie roma, copiii cu dizabi-
lităţi, copiii ce provin din familiile vulnerabile, copiii emigranților reveniţi 
acasă etc.);

a) creşterea nivelului de cuprindere în învăţământ prin extinderea serviciilor 
educaţionale gratuite (manuale, alimentaţia în şcoli, haine, bilete de odihnă 
şi de tratament etc.);

a) implementarea unor mecanisme care ar anticipa şi, în caz de necesitate, ar 
soluţiona problemele cu care se confruntă copiii lăsați acasă de către părinţii 
plecaţi din ţară (monitorizarea frecvenţei şi a reuşitei şcolare, acordarea de 
asistență psihosocială etc.);

a) modernizarea curriculei a standardelor educaţionale;
a) formarea continuă a cadrelor didactice în domeniile ce ţin de predarea în 

şcolile prietenoase copilului şi extinderea educaţiei incluzive;
a) perfecţionarea mecanismelor de colectare, prelucrare şi de analiză a datelor 

statistice referitoare la funcţionarea învăţământului general;
a) implementarea unor mecanisme de management educaţional, bazate pe date 

statistice veridice şi relevante.
13 Strategia consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011-2015. aprobată prin ordinul Ministerului educaţiei nr. 849 din 29.11.2010
14 al doilea raport cu privire la Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului. Guvernul republicii Moldova. chişinău, 2010
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Indiscutabil, succesul procesului de implementare a acestor politici educaţionale depinde în egală 
măsură atât de eforturile depuse de guvernare, cât şi de eficacitatea procesului de colaborare a auto-
rităţilor cu societatea civilă şi sectorul privat. Cu regret însă, documentele de politici educaţionale în 
vigoare nu prevăd în mod explicit acţiuni concrete de extindere a acestui proces.

2.6. Rata de alfabetizare

Iniţial, odm 2, asumat de către Republica Moldova în anul 2005, nu conţinea o sarcină distinctă, 
referitoare la alfabetizarea populaţiei. Deşi nivelul ştiinţei de carte la persoanele de 15-24 ani a fost 
inclus în calitate de indicator de monitorizare a progresului în domeniul odm 2, în anul 2005 pentru 
el nu au fost stabilite ţinte explicite.15 Menţionăm că, conform datelor recensământului populaţiei din 
anul 2004, rata alfabetizării era de 99,87%.

Pornind de la faptul că în cazul localităţilor rurale ratele de cuprindere în învăţământul primar şi 
învăţământul gimnazial se aflau în scădere, fapt ce poate avea repercusiuni asupra alfabetizării popu-
laţiei, în special a persoanelor de 15-24 de ani, în procesul de elaborare a Strategiei Naţionale de Dez-
voltare pe anii 2008-2011,16 autorităţile au decis includerea în odm 2 a sarcinii „Menţinerea ratei de 
alfabetizare la persoanele de 15-24 de ani la nivelul de 99,5%”.

Tabelul 6.
Rata alfabetizării

2006 2007 2008 2009 2010
Ținte odM 2 pentru grupa 
de vârstă de 15-24 de ani

2010 2015

rata 
alfabetizării, %

99,60 99,60 99,60 99,60 99,51 99,50 99,50

Sursa: Indicatorii revizuiţi privind Obiectivele Dezvoltării Mileniului. Biroul Naţional de Statistică. www.statistica.md, accesat pe 14 iulie 
2012

Menţionăm faptul că includerea în odm 2 a sarcinii „Menţinerea ratei de alfabetizare la persoanele 
de 15-24 de ani la nivelul de 99,5%” nu a fost însoţită de instituirea unui mecanism durabil de moni-
torizare a situaţiei în acest domeniu.

Astfel, în Strategia Naţională de Dezvoltare pe anii 2008-2011 valoarea acestui indicator este indicată 
doar pentru anul 2006, ea fiind de 99,5%.

Datele publicate de Biroul Naţional de Statistică conţin valorile ratei de alfabetizare a întregii popu-
laţii a Republicii Moldova, fără dezagregarea pe grupe de vârstă.17

Datele din Raportul al doilea cu privire la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului din anul 2010 
sunt neclare. Astfel, valorile de pe Graficul 6, pagina 35, care este întitulat “ Rata alfabetizării pentru 

15  Hotărârea Guvernului republicii Moldova nr. 288 din 15 martie 2005 cu privire la aprobarea Obiectivelor de dezvoltare ale Mileniului în 
republica Moldova până în 2015 şi a primului raport naţional “Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului în republica Moldova”, publicată în 
Monitorul Oficial, nr. 45-50 din 25 martie 2005

16  Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011. aprobată prin legea nr. 295 din 21 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial, nr. 
18-20 din 29 ianuarie 2008

17 indicatorii revizuiţi privind Obiectivele dezvoltării Mileniului. biroul naţional de Statistică. www.statistica.md, accesat pe 14 iulie 2012
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copii cu vârsta între 15 şi 24 ani, procente”, coincid, la prima vedere, cu valorile ratei de alfabetizare 
a întregii populaţii. Mai mult ca atât, vizual, valoarea ţintei pentru anul 2015 de pe acest grafic este 
mai mică decât valoarea ţintei pentru anul 2010 (?). În Anexa B de pe pagina 116 a aceluiaşi Raport, 
sarcina din prima coloana este formulată ca fiind “Menţinerea ratei de alfabetizare la persoanele de 
15-24 ani”, însă indicatorul corespunzător de monitorizare din coloana a doua este întitulat “Rata 
alfabetizării, %”, fără a se specifica explicit grupa de vârstă.18 Pentru anul 2006 valoarea acestui indi-
cator nu coincide cu cea din Strategia Naţională de Dezvoltare pe anii 2008-2011.

Evident, atingerea ţintei referitoare la alfabetizarea persoanelor de 15-24 de ani presupune, în primul 
rând, combaterea neşcolarizării, absenteismului şi abandonului şcolar în învăţământul primar şi cel 
gimnazial. Acţiunile pe care autorităţile preconizează să la întreprindă în acest scop au fost exami-
nate mai sus.

În general, în pofida anumitor incoerenţe în evaluarea şi monitorizarea ratelor de alfabetizare, siste-
mul educaţional din Republica Moldova oferă tuturor persoanelor, care din diverse motive au părăsit 
sistemul educaţional fără absolvirea învățământului general obligatoriu, posibilităţi de a-şi desăvârşi 
studiile. Astfel, în anul de studii 2011/2012, în Republica Moldova activau trei instituţii de învăţă-
mânt seral, contingentul de elevi din cadrul învăţământului seral fiind de circa 1200 de persoane.19 
Cu regret însă, învăţământul seral este concentrat mai mult în mediul urban, fapt ce ar putea crea 
bariere în accederea persoanelor din localităţile rurale la această formă de instruire.

18 al doilea raport cu privire la Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului. Guvernul republicii Moldova. chişinău, 2010
19 educaţia în republica Moldova. publicaţie statistică 2011/2012. biroul naţional de Statistică. chişinău, 2012
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capitOlul 3. 
RoLUL SoCIetĂŢII CIVILe îN 
AtINgeReA ŢINteLoR odM 2
3.1. Cartografierea organizaţiilor societăţii civile active în domeniul ODM 2

Conform datelor Registrului de Stat al Organizaţiilor Necomerciale, în Republica Moldova sunt înre-
gistrate 6399 de organizaţii necomerciale, dintre care doar 3 au fost înființate prin acte emise de către 
o autoritate publică şi sunt finanţate, integral sau parţial, de la bugetul acestora.1 După forma juridică 
de organizare, cele mai multe organizaţii necomerciale sunt înregistrate ca asociaţii obşteşti (82,3%).

Tabelul 7.
organizaţii necomerciale după forma juridică de organizare

tipul organizaţiei necomerciale Numărul de organizaţii %

asociaţie Obştească 5266 82,3%
asociaţie patronală 76 1,2%
cult religios şi parte componentă 583 9,1%
Fundaţie 272 4,3%
instituţie privată 56 0,9%
instituţie publică 3 0,0%
partid şi altă organizaţie social-politică 22 0,3%
publicaţie periodică 35 0,5%
Sindicat 42 0,7%
uniune de persoane juridice 20 0,3%
alt tip de organizaţie necomercială 24 0,4%
total 6399 100,0%

Sursa: Portalul datelor guvernamentale deschise ale Republicii Moldova. http://data.gov.md/raw/319, accesat pe 2 mai 2012

Menţionăm faptul că indiferent de forma juridică de organizare, toate organizaţiile necomerciale, 
inclusiv cultele religioase, partidele, sindicatele etc. ar putea fi implicate în activităţile ce au drept 
scop realizarea odm 2 în Republica Moldova. Evident, tipul organizaţiei necomerciale nu furnizea-
ză informaţii suficiente, care ar permite identificarea tuturor activităţilor ce au drept scop realizarea 
odm 2, însă o explorare a denumirilor acestora după criteriile de căutare “copii”, “elevi”, “educaţie” 
ş.a. ar putea contribui la formarea unei impresii generale despre modul cum sunt prioritizate aceste 
activităţi în percepţia societăţii civile.

Tabelul 8.
organizaţii necomerciale ce conţin în denumirea lor termeni relevanţi pentru odM 2

termen în denumire Numărul de organizaţii %

copil 172 34,5%
elev 17 3,4%
educaţie 95 19,1%

1 portalul datelor guvernamentale deschise ale republicii Moldova. http://data.gov.md/raw/319, accesat pe 2 mai 2012
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termen în denumire Numărul de organizaţii %

învăţământ 13 2,6%
pedagog 54 10,8%
părinte 111 22,3%
Grădiniţă 12 2,4%
Şcoală 7 1,4%
Gimnaziu 4 0,8%
liceu 13 2,6%
total 498 100,0%

Sursa: Portalul datelor guvernamentale deschise ale Republicii Moldova. http://data.gov.md/raw/319, accesat pe 2 mai 2012

Din datele prezentate în tabelul de mai sus se observă faptul, că prin denumirea lor, cele mai multe 
organizaţii ale societăţii civile, care, eventual, desfăşoară activităţi relevante pentru odm 2, îşi decla-
ră drept scop protecţia drepturilor copiilor (172 de organizaţii), facilitarea accesului şi îmbunătăţirea 
calităţii educaţiei (108 organizaţii), implicarea elevilor, părinţilor şi a comunităţilor în viaţa şcolară 
(218 organizaţii).

Menţionăm faptul, că majoritatea absolută din cele 218 organizaţii ale societăţii civile, ce au declarat 
drept scop implicarea elevilor, părinţilor şi a comunităţilor în viaţa şcolară, reprezintă asociaţii ale 
părinţilor. Unele activităţi ale acestor asociaţii, în special, colectarea de la părinţi a mijloacelor bă-
neşti şi oferirea unor plăţi informale cadrelor didactice şi celor de conducere din şcoli sunt percepute 
neunivoc de opinia publică, autorităţile publice din domeniul educaţiei încercând să reglementeze şi 
să pună sub un control public acest fenomen.

O altă resursă importantă destinată cartografierii organizaţiilor societăţii civile o reprezintă Moni-
torul Civic, lansat pe bază de voluntariat în anul 2007. Conform informaţiilor conţinute în Baza de 
Date a Organizaţiilor Neguvernamentale a acestui portal,2 activităţi relevante pentru atingerea sco-
pului ar putea fi desfăşurate de circa 255 de organizaţii neguvernamentale, grupate în 9 categorii.

Tabelul 9.
organizaţii neguvernamentale, activităţile cărora sunt relevante pentru odM 2

domeniul de activitate
Numărul de 
organizaţii

din care

interna-
ționale

naţionale
cu sediul în

Chişinău alte oraşe sate

copii şi tineret 50 4 46 23 14 13
dezvoltarea comunitară 8 1 7 2 2 4
dezvoltarea socială 7 1 6 5 1 1
drepturile omului 52 4 48 40 9 3
Gender/drepturile femeilor 19 3 16 14 4 1
Servicii sociale 47 4 43 26 16 5
drepturile minorităţilor 6 0 6 4 2 0
educaţie, cercetare 23 3 20 15 5 3
persoanele cu dizabilități 43 3 40 31 7 5
total 255 23 232 160 60 35

Sursa: Baza de Date a Organizaţiilor Neguvernamentale a Portalului Monitorul Civic. http://www.civic.md/lista/ong.html, accesat pe 3 
aprilie 2012

2 http://www.civic.md/lista/ong.html, accesat pe 3 aprilie 2012
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Din informaţiile prezentate în tabelul de mai sus se observă, că cele mai multe organizaţii neguver-
namentale activează în domeniul drepturilor omului (52 de organizaţii), copiilor şi tineretului (50 
de organizaţii), serviciilor sociale (47 de organizaţii) şi susținerii persoanelor cu dizabilități (43 de 
organizaţii).

Deşi numărul organizaţiilor neguvernamentale care s-au înregistrat în categoria educaţie este relativ 
mic (23 de organizaţii), acest fapt nu înseamnă că organizaţiile din celelalte categorii nu desfăşoară 
activităţi relevante pentru odm 2. Analiza informaţiilor disponibile pe paginile Web ale mai multor 
organizaţii înregistrate în alte categorii decât educaţia, relevă faptul că organizaţiile respective con-
tribuie la înscrierea copiilor în învăţământul obligatoriu, prevenirea absenteismului şi abandonului 
şcolar, susţinerea copiilor cu cerinţe educative speciale.

Accentuăm faptul că în profil teritorial, majoritatea organizaţiilor neguvernamentale sunt concentra-
te în Chişinău şi în centrele raionale. Astfel, 63% din numărul total de organizaţii neguvernamentale, 
activităţile cărora sunt relevante pentru odm 2, se află în Chişinău, 24% în alte oraşe ale ţării şi doar 
13% în localităţile rurale.

Pornind de la faptul că scăderea ratelor de înrolare în învăţământul obligatoriu este cu mult mai 
pronunţată anume în localităţile rurale, faptul că în aceste localităţi organizaţiile neguvernamentale 
sunt mai puţin vizibile reprezintă o constrângere semnificativă în extinderea rolului societăţii civile 
în realizarea odm 2.

Anumite informaţii referitoare la organizaţiile societăţii civile ce desfăşoară activităţi relevante pen-
tru odm 2 pot fi găsite şi în Catalogul ONG-urilor de Portalul pentru sectorul non-profit, apărut în 
anul 2004 în rezultatul implementării proiectului: „Promovarea libertăţii de exprimare şi a societăţii 
civile din Moldova” realizat de Centrul de Informare, Instruire şi Analiză Socială din Moldova (CAP-
TES), în parteneriat cu Societatea Klon/Javor şi LINIA Studio cu susţinerea Fundaţiei SOROS Mol-
dova, OSI, National Endowment for Democracy (NED) şi Ambasada SUA din Moldova. Conform 
Catalogului ONG-urilor de pe acest portal,3 înregistrarea care se face din iniţiativa ONG-urilor ce îşi 
doresc acest lucru, activităţi relevante pentru ODM desfăşoară circa 190 de ONG-uri, din care 55 în 
domeniul drepturilor copiilor şi educaţiei propriu-zise.

În baza informaţiilor disponibile, au fost selectate 15 organizaţii ale societăţii civile, care au fost in-
cluse în studiu. Lista acestor organizaţii este prezentată în anexă.

Caracteristica generală a grupului de organizaţii ale societăţii civile incluse în studiu este prezentată 
în tabelul de mai jos.

Tabelul 10.
Caracteristica generală a grupului de organizaţii neguvernamentale incluse în studiu

domeniul de activitate
Numărul de 
organizaţii

din care,

interna-
ționale

naţionale
cu sediul în

Chişinău alte oraşe sate

reducerea sărăciei 4 1 3 4 0 0
protecţia drepturilor copilului 4 2 2 3 1 0
dezvoltarea educaţiei 2 1 1 2 0 1

3 http://ong.md/index.php?page=catalog, accesat pe 3 aprilie 2012
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domeniul de activitate
Numărul de 
organizaţii

din care,

interna-
ționale

naţionale
cu sediul în

Chişinău alte oraşe sate

Formarea continuă a cadrelor 
didactice

2 0 2 2 0 0

dezvoltarea sectorului asociativ 3 1 2 2 1 0
integrarea copilului în familie 1 1 0 1 0 0
prevenirea traficului de copii 2 1 1 2 0 0
prestarea serviciilor pentru copiii 
din familiile vulnerabile

3 1 2 2 0 1

promovarea educaţiei incluzive 4 1 3 3 1 0
promovarea politicilor pentru 
tineret

1 0 1 1 0 0

promovarea drepturilor romilor 1 0 1 1 0 0

Sursa: Institutul de politici Publice, 2012

După forma juridică de organizare, organizaţiile neguvernamentale incluse în studiu s-au repartizat 
în felul următor: 12 asociaţii obşteşti, două instituţii, o fundaţie. După mediul de reşedinţă, 12 orga-
nizaţii din cele incluse în studiu îşi au sediul în Chişinău, alte două organizaţii – în centrele raionale, 
iar o organizaţie locală – în unul din satele care este centru de comună. Practic, toate organizaţiile cu 
sediul în Chişinău, activează pe întreg teritoriul ţării, pe când cele cu sediul în centrele raionale şi în 
centrele de comună activează doar în raza unităţilor teritorial-administrative respective.

3.2. Cunoaşterea agendei internaţionale şi naţionale de dezvoltare

O impresie generală despre nivelul de cunoaştere a documentelor internaţionale şi a celor naţionale 
cu privire la priorităţile de dezvoltare şi a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului poate fi formată 
din datele prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 11.
Nivelul de cunoaştere de către organizaţiile societăţii civile a documentelor cu privire 
la priorităţile de dezvoltare şi a obiectivelor de dezvoltare ale Mileniului

Numărul de organizaţii ce cunosc/nu cunosc documentele respective

Cunosc Nu cunosc

declaraţia Mileniului 2000 11 4
declaraţia de la paris 2005 8 7
agenda pentru acţiune de la accra 2008 6 9
principiile de la istanbul pentru dezvoltare 
efectivă a organizaţiilor societăţii civile, 2009

9 6

parteneriatul pentru cooperare efectivă în 
domeniul dezvoltării de la busan 2011

6 9

cadrul internaţional al Organizaţiilor Societăţii 
civile pentru eficacitatea dezvoltării 2011

9 6

Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului (OdM) 13 2

Sursa: Institutul de Politici Publice, 2012
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Pe lângă documentele din tabelul de mai sus, respondenţii au fost rugaţi să indice şi alte documente 
pe care ei, eventual, le cunosc. Documentele indicate de respondenţi au fost (în formulările date de 
respondenţi):

 ◆ Protocolul de la Palermo;
 ◆ Convenţia Consiliului Europei privind combaterea şi prevenirea traficului de 

fiinţe umane;
 ◆ Convenţia Consiliului Europei privind violenţa în familie;
 ◆ Convenţia de la Lanzarote.

O analiză detaliata a răspunsurilor la întrebările din chestionare în baza cărora au fost realizate in-
terviurile cu liderii organizaţiilor neguvernamentale şi a materialelor colectate în cadrul studiilor de 
caz relevă faptul că toate organizaţiile societăţii civile cu sediul în Chişinău cunosc “Declaraţia Mi-
leniului” şi „Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului”. „Declaraţia Mileniului” nu este cunoscută de 
ONG-urile din afara Chişinăului, iar “Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului” nu sunt cunoscute 
doar de ONG-ul cu sediul în satul reşedinţă de comună.

În cazul celorlalte documente, numărul de respondenţi ce au indicat că nu le cunosc este mai mare, 
mai puţin cunoscute fiind „Agenda pentru Acţiune de la Accra 2008” şi “Parteneriatul pentru Coo-
perare Efectivă în domeniul Dezvoltării de la Busan 2011”.

Evident, în scopul unei cunoaşteri mai profunde a documentelor internaţionale şi a celor naţionale 
cu privire la priorităţile de dezvoltare şi a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, organizaţiile 
societăţii civile ar trebui să colaboreze mai strâns cu partenerii de dezvoltare şi să depună mai multe 
eforturi pentru mediatizarea acestora atât în rândul propriilor membri, cât şi pentru publicul larg.

3.3. Promovarea şi susţinerea politicilor publice relevante pentru ODM 2

Organizaţiile societăţii civile au jucat un rol important în elaborarea principalelor documente de 
politici relevante pentru realizarea ODM în Republica Moldova, principalele din ele fiind Strategia 
preliminară de reducere a sărăciei (2002), Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei 
(2004-2006), Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011 şi Planul de acţiuni privind imple-
mentarea acesteia, Strategia Naţională de Dezvoltare “Moldova 2020”. De asemenea, organizaţiile so-
cietăţii civile au participat în mod direct la elaborarea şi promovarea a circa 60 de strategii, programe 
şi planuri sectoriale de dezvoltare.

În ansamblu, organizaţiile societăţii civile dispun de suficiente mecanisme instituţionalizate, care le 
oferă posibilitatea să participe activ la procesele de iniţiere, elaborare şi de promovare a politicilor 
publice. Colaborarea dintre organizaţiile societăţii civile şi autorităţile publice se desfăşoară în ca-
drul unui amplu proces de participare, reglementat atât prin hotărâri ale Parlamentului Republici 
Moldova,4 cât şi prin hotărâri de Guvern, cea mai recentă având drept scop crearea Consiliului Na-
ţional pentru Participare.5 Extinderea în continuare a procesului de cooperare dintre administraţia 
publică şi societatea civilă reprezintă obiectivul principal al proiectului noii Strategii de dezvoltare a 
societăţii civile pentru anii 2012-2014, examinat în prezent de către Parlamentul Republicii Moldova.

4 concepţia privind cooperarea dintre parlament şi societatea civilă. aprobată prin Hotărârea parlamentului republicii Moldova nr. 373 din 29 
decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial, nr. 5-8 din 13 ianuarie 2006; Strategia dezvoltării societăţii civile în anii 2009-2011. aprobată prin 
Hotărârea parlamentului republicii Moldova nr. 267 din 11 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial, nr. 1-2/11 din 13 ianuarie 2009
5 Hotărârea Guvernului republicii Moldova nr. 11 din 19 ianuarie 2010 cu privire la crearea consiliului naţional pentru participare, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 8-10 din 22 ianuarie 2010
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Lista părţilor interesate de procesul legislativ, sistematizată pe domenii de activitate ale Comisiilor 
parlamentare permanente,6 include 97 de organizaţii ale societăţii civile, din care 17 desfăşoară ac-
tivităţi relevante pentru odm 2. Consiliul Naţional de Participare, care activează începând cu anul 
2010, include reprezentanţi ai 30 de organizaţii ai societăţii civile, dintre care 12 organizaţii desfăşoa-
ră activităţi relevante pentru odm 2.

Conform datelor colectate în cadrul interviurilor cu liderii organizaţiilor societăţii civile şi analizei 
paginilor Web ale acestora, se constată faptul că promovarea şi susţinerea politicilor publice relevante 
pentru odm 2 se realizează în următoarele forme:

 ◆ elaborarea studiilor de politici;
 ◆ elaborarea propunerilor de politici;
 ◆ elaborarea strategiilor sectoriale şi sub-sectoriale;
 ◆ elaborarea programelor, planurilor de acţiuni etc.;
 ◆ monitorizarea evoluţiei sectorului şi a sub-sectoarelor acestuia, relevante 

pentru odm 2;
 ◆ monitorizarea proceselor de implementare a strategiilor, programelor, pla-

nurilor de acţiuni
 ◆ evaluarea documentelor de politici (propunerilor, strategiilor, programelor 

etc.)
 ◆ evaluarea evoluţiei sectorului educaţiei şi a sub-sectoarelor acestuia, relevan-

te pentru odm 2;
 ◆ evaluarea proceselor de implementare a strategiilor, programelor, planurilor 

de acţiuni etc.

Din cele 15 organizaţii ale societăţii civile, incluse în studiu, 6 au declarat ca desfăşoară întregul spec-
tru de activităţi legate de elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de 
politici publice relevante pentru odm 2, 3 organizaţii participă doar la promovarea şi implementa-
rea politicilor publice, iar 3 organizaţii incluse în studiu afirmă că desfăşoară doar activităţi legate de 
monitorizarea şi evaluarea evoluţiei din sectorul educaţiei. Celelelate 3 organizaţii ale societăţii civile, 
care se află în afara capitalei, nu participă în mod direct în procesele de elaborare, evaluare şi monito-
rizare a politicilor publice, activitatea lor fiind axată pe prestarea de servicii relevante pentru odm 2.

Analiza paginilor Web ale organizaţiilor societăţii civile, a portalurilor destinate ONG-urilor, a pagi-
nilor Web ale autorităţilor publice centrale relevă faptul că în procesul de elaborare, monitorizare şi 
evaluare a politicilor publice relevante pentru odm 2 mai mult sunt implicate organizaţiile societăţii 
civile din Chişinău şi Bălţi, care dispun de experţi calificaţi şi care au stabilite legături directe de co-
laborare cu ministerele respective.

3.4. Prestarea de servicii

În dependenţă de zona geografică de activitate şi de localitatea în care îşi au sediul, organizaţiile so-
cietăţii civile incluse în studiu prestează diverse servicii relevante pentru odm 2. Beneficiarii acestor 
servicii sunt, în majoritatea absolută a cazurilor, organele administrației publice centrale şi direcţiile 
generale de educaţie, tineret şi sport din raioane şi municipii.

6 www.parlament.md, accesat pe 25 iulie 2012
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Caseta 1.
Promovarea şi susţinerea procesului de implementare a modelului de şcoli 
prietenoase copilului

În scopul implementării în Republica Moldova a modelului de şcoli prietenoase copilului, In-
stitutul de Politici Publice, cu susţinerea metodică şi financiară a Oficiului UNICEF în Mol-
dova, în strânsă colaborare cu Ministerul Educaţiei, a elaborat Studiul “Educaţia de bază în 
Republica Moldova din perspectiva şcolii prietenoase copilului”. Publicat în anul 2009, în acest 
studiu sunt abordate problemele ce ţin de următoarele dimensiuni ale unei şcoli prietenoase 
copilului: (1) Incluziunea şi echitatea în şcoală; (2) Abandonul şcolar; (3) Eficacitatea învăţării; 
(4) Siguranţa, protecţia şi sănătatea elevilor; (5) Egalitatea genurilor în şcoală; (6) Implicarea 
elevilor, familiilor şi a comunităţilor în viaţa şcolară.

Concluziile Studiului “Educaţia de bază în Republica Moldova din perspectiva şcolii prietenoa-
se copilului” au fost prezentate factorilor decizionali din cadrul autorităţilor publice centrale 
şi locale, partenerilor de dezvoltare şi formatorilor de opinie publică. Recomandările acestui 
studiu, formulate în baza datelor colectate în şcoli şi discutate pe larg cu toţi factorii interesaţi 
– părinţii, elevii, funcţionarii publici din cadrul autorităţilor locale şi cele centrale, reprezen-
tanţii societăţii civile – au fost incluse în compartimentele respective ale Strategiei consolidate 
de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011-2015, care a fost aprobată prin ordinul Minis-
terului Educaţiei nr. 849 din 29. 11. 2010.

Monitorizarea evoluţiei învățământului primar, gimnazial şi cel liceal, identificarea copiilor 
neşcolarizaţi şi ai celor ce au abandonat şcoala a fost realizată în cadrul Proiectului “ Înrolarea 
şi fluctuaţia contingentului de elevi din partea de sud a Moldovei (mai şi octombrie 2011)”, sus-
ţinut metodic şi financiar de către Banca Mondială, UNICEF Moldova şi Ministerul Educaţiei. 
În cadrul acestui proiect au fost identificate cauzele care duc la imperfecţiunea mecanismelor 
de şcolarizare a copiilor de vârsta învăţământului obligatoriu şi au fost formulate propuneri 
referitoare la îmbunătăţirea acestora.

S-a constatat că principalul obstacol în accesul la studii şi, în consecinţă, în realizarea odm 2, 
îl reprezintă vulnerabilitatea copiilor şi a familiilor din care ei provin: copilul este orfan sau se-
mi-orfan; copilul are dizabilități; copilul provine dintr-o familie în care sunt trei sau mai mulţi 
minori; unul sau ambii părinţi sunt şomeri; familia are venituri mici; copilul aparţine unei 
etnii, care este minoritară în raport cu populaţia din localitatea respectivă. În cele opt raioane 
din regiunea de sud a Republicii Moldova, incluse în studiu – Basarabeasca, Cahul, Cantemir, 
Căuşeni, Cimişlia, Leova, Ştefan-Voda şi Taraclia, – ponderea copiilor vulnerabili constituie 
circa 68% din numărul total de elevi din instituţiile respective. Elevii vulnerabili au note mai 
mici, absentează mai des şi sunt supuşi unui risc mai mare de a abandona şcoala.

Constatările studiului au fost prezentate factorilor de decizie din cadrul autorităţilor publice 
centrale şi cele locale din domeniul învăţământului şi ai protecţiei sociale, partenerilor inter-
naţionali de dezvoltare şi vor servi drept bază pentru elaborarea unui plan naţional de acţiuni 
de prevenire a neşcolarizării şi a abandonului şcolar.

Sursa: www.ipp.md, accesat la 10 aprilie 2012
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Serviciile prestate de organizaţiile societăţii civile pot fi grupate în următoarele categorii:
 ◆ de consultanţă;
 ◆ de formare continuă a cadrelor didactice;
 ◆ de formare continuă a cadrelor manageriale;
 ◆ de formare continuă a funcţionarilor publici şi a factorilor de decizie;
 ◆ de elaborare a materialelor didactice;
 ◆ de asistenţă juridică.

De obicei, selectarea prestatorului de servicii se face în baza unui concurs deschis, organizat de către 
autorităţi, la care pot participa atât organizaţiile societăţii civile, cât şi instituţiile de învăţământ, în-
treprinderile de stat, întreprinderile municipale şi organizaţiile comerciale.

Sursele de finanţare a serviciilor prestate de către organizaţiile societăţii civile provin, de obicei, din 
proiectele implementate în Republica Moldova cu ajutorul partenerilor internaţionali de dezvoltare, 
din contribuţiile unor donatori străini şi, foarte rar, de la unii donatorii din ţară.

Din cele 15 organizaţii ale societăţii civile incluse în studiu, o organizaţie a declarat că prestează în-
treg spectrul de servicii relevante pentru odm 2, alte 4 organizaţii au afirmat că cea mai mare pon-
dere în serviciile prestate de ele au cele de elaborare a materialelor didactice şi de formare continuă a 
cadrelor. Formarea continuă a funcţionarilor publici şi a factorilor de decizie şi oferirea de asistenţă 
juridică este efectuată de către 2 organizaţii din cele incluse în studiu. Menţionăm că asistenţa juri-
dică este acordată de către organizaţiile societăţii civile, în special, în domeniile ce ţin de protecţia 
drepturilor persoanelor vulnerabile (elevii cu dizabilităţi, copiii de etnie roma, copiii ce provin din 
familiile cu venituri mici).

Ca şi în cazul elaborării, implementării, monitorizării şi evaluării politicilor publice, serviciile rele-
vante pentru odm 2 sunt prestate, în principal, doar de organizaţiile societăţii civile ce îşi au sediul 
în capitală. Cu regret, autorităţile locale din raioane şi municipii şi, cu atât mai mult, din oraşe şi sate, 
nu atrag organizaţiile societăţii civile în prestarea serviciilor educaţionale, metoda de externalizare a 
unor astfel de servicii fiind percepută de ele ca fiind una ieşită din comun.

Menţionăm faptul că analiza paginilor Web ale organizaţiilor neguvernamentale şi ale autorităţilor 
publice relevă faptul că principalele servicii, prestate de către aceste organizaţii ale societăţii civile 
sunt axate, în principal, pe educaţia şi dezvoltarea timpurie a copilului, învăţământul general şi extin-
derea educaţiei incluzive. Cu excepţia organizaţiilor care activează în domeniul susţinerii populaţiei 
de etnie romă din Republica Moldova, organizaţiile societăţii civile practic nu desfăşoară activităţi 
într-un alt domeniu odm 2, şi anume, menţinerea ratei actuale de alfabetizare de 99,5% la persoa-
nele în vârstă de 15-24 ani.

3.5. Sensibilizare şi informare

Este evident faptul că familiile din care provin copiii ce nu sunt încadraţi în nici un program de edu-
caţie preşcolară sau în învăţământul general obligatoriu se caracterizează printr-o participare foarte 
modestă în viaţa comunitară şi prin acces redus la mijloacele de informare im masă. Totuşi, campani-
ile de sensibilizare şi de informare au un rol foarte important în încadrarea copiilor din aceste familii 
în sistemul educaţional, mobilizând atât autorităţile publice locale, cât şi comunităţile propriu-zise la 
identificarea cauzelor şi prevenirea neşcolarizării şi abandonului şcolar, la acordarea sprijinului ne-
cesar copiilor aflaţi în situaţii dificile.
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Caseta 2.
Comunităţi şcolare în acţiune: Crearea condiţiilor pentru persistarea în şcoală a 
elevilor din familiile social-vulnerabile

Pe parcursul anilor 2010-2012 Centrul Educaţional Pro DIDACTICA implementează Proiec-
tul “Comunităţi şcolare în acţiune: Crearea condiţiilor pentru persistarea în şcoală a elevilor 
din familiile social-vulnerabile”. Scopul Proiectului constă în sprijinirea şcolilor din mediul ru-
ral în crearea condiţiilor pentru ca elevii ce provin din familii social vulnerabile să frecventeze 
şcoala şi să-şi păstreze motivaţia pentru învăţare şi dezvoltare personală, având în vedere faptul 
că familiile din care fac parte sunt profund afectate de criză.

Parteneri ai Proiectului sunt Ministerul Educaţiei, direcţiile raionale de educaţie, tineret şi 
sport, comunităţile locale, ONG-urile locale, organele administraţiei publice locale, şcolile se-
lectate în bază de concurs. Beneficiari ai Proiectului sunt copiii din familiile social-vulnerabile, 
afectate de criza economică, şi anume, cei rămaşi fără supravegherea şi grija părinţilor, cei care 
provin din familii cu mulţi copii, din familiile cu un întreţinător lipsă, din familiile afectate de 
şomaj, din familiile cu venituri sub pragul sărăciei etc.

Obiectivele Proiectului sunt grupate în trei componente şi includ:
 ◆ asigurarea copiilor din familiile social-vulnerabile cu suport material 

(haine, încălțăminte, rechizite şcolare etc.) astfel încât aceştia să frec-
venteze şcoala în perioada rece a anului;

 ◆ dezvoltarea competenţelor echipelor şcolare în elaborarea de proiecte 
care să se axeze pe iniţierea şi realizarea unor activităţi extracurricula-
re interesante şi atractive pentru copiii din familiile social-vulnerabile 
rămaşi fără supravegherea părinţilor;

 ◆ sprijinirea echipelor şcolare în implementarea proiectelor prin oferirea 
de granturi;

 ◆ dezvoltarea competenţelor de consiliere şi sprijinire a copiilor care pro-
vin din medii social-vulnerabile, pentru a depăşi diverse situaţii difici-
le şi de stimulare a motivaţiei pentru învăţare şi dezvoltare personală.

Activităţile principale ale Proiectului se axează pe formarea continuă a cadrelor didactice şi 
manageriale din şcoli, instruirea reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi a celor delegaţi 
de către comunităţi, desfăşurarea unei ample campanii de informare şi de sensibilizare a opini-
ei publice, acordarea de granturi în bază unui concurs de proiecte.

Se preconizează că în cadrul Proiectului vor fi formate şi instruite circa 50 de echipe şcolare, 
vor fi elaborate şi implementate 50 de proiecte comunitare, care vor crea condiţii şi vor ofe-
ri un sprijin material direct elevilor din familiile social vulnerabile, pentru ca aceştia să nu 
abandoneze şcoala. Impactul Proiectului constă în formarea de competenţe şi sporirea capa-
cităţilor şcolilor şi comunităţilor locale în crearea posibilităţilor pentru toţi copiii de a urma 
învăţământul general obligatoriu, creşterea motivaţiei elevilor din familiile social-vulnerabile 
pentru reuşită personală şi persistare în şcoală. De asemenea, se preconizează că în rezultatul 
implementării Proiectului va creşte calitatea procesului educaţional, care va lua în considerare 
şi nevoile specifice ale elevilor ce provin din familiile social-vulnerabile.
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Principalele activităţi pe care le desfăşoară organizaţiile societăţii civile în domeniul sensibilizării şi 
informării publicului larg şi a reprezentanţilor organelor administraţiei publice centrale şi cele locale 
sunt organizarea de emisiuni radio şi TV, publicarea de articole în mass – media tipărită, difuzarea 
spoturilor publicitare cu caracter social, prezenţa permanentă în Internet. Foarte eficiente şi axate 
într-o măsură mult mai mare pe beneficiarii unor astfel de campanii de sensibilizare şi informare 
sunt activităţile care presupun interacţiunea directă cu familiile şi copiii aflaţi în situaţii deosebit 
de dificile: vizite la domiciliu, acordarea de ajutoare financiare şi materiale, încurajarea copiilor din 
aceste familii să participe în activităţile şcolare, extraşcolare şi cele comunitare.

Analiza paginilor Web ale organizaţiilor societăţii civile ce desfăşoară activităţi relevante în domeniul 
odm 2 relevă faptul că practic toate proiectele implementate de aceste organizaţii conţin componen-
te ce au drept scop sensibilizarea şi informarea atât a publicului larg, cât şi a grupurilor-ţintă: părinţii, 
cadrele didactice, asistenţii sociali, reprezentanţii autorităţilor publice locale.

Din cele 15 organizaţii neguvernamentale incluse în studiu, 13 au propriile pagini Web, trei din ele 
raportează că realizează şi pun pe post emisiuni radio şi TV, reprezentanţi ai nouă organizaţii au 
participat la astfel de emisiuni. Toate organizaţiile societăţii civile incluse în studiu sunt vizibile în 
mass-media tipărită.

Principalele greutăţi cu care se confruntă organizaţiile societăţii civile în activităţile de sensibilizare 
şi informare constau în insuficienţa mijloacelor financiare destinate punerii pe post a emisiunilor cu 
caracter social în cazul posturilor radio şi TV private şi ponderea scăzută a emisiunilor cu caracter 
social în cazul posturile publice. Tirajele publicaţiilor tipărite, destinate copiilor şi părinţilor şi sus-
ţinute financiar de către stat, sunt mici şi, evident, sunt în mare parte inaccesibile familiilor aflate 
în situaţii dificile. Prin urmare, în cadrul campaniile de sensibilizare şi de informare, orientate spre 
combaterea fenomenelor de neşcolarizare şi absenteism şcolar, un rol important trebuie să revină 
activităţilor de nivel comunitar, bazate pe interacţiuni de tipul faţă-în-faţă.

3.6. Rolul de model

Un factor important în extinderea rolului societăţii civile în realizarea în Republica Moldova a sarci-
nilor stabilite de către odm 2 îl au organizaţiile, care ar putea servi drept un model pentru întregul 
sector asociativ. Evident, un astfel de model este relevant doar atunci, când activităţile organizaţiilor 
societăţii civile reprezintă o întregire a măsurilor întreprinse de autorităţile publice centrale şi cele 
locale, de instituţiile de învăţământ, de comunităţile propriu-zise.

În general, din cele 15 organizaţii ale societăţii civile incluse în studiu, 8 organizaţii au declarat că ma-
nifestă un interes sporit faţă de ODM, 5 organizaţii manifestă un interes mediu, iar 2 organizaţii au 
declarat că nu se interesează nemijlocit de acest subiect. În viziunea organizaţiilor incluse în studiu, 

Proiectul este sprijinit de „Fondul de urgenţă”, un Program internaţional, creat de filantropul 
George Soros în vara anului 2009 pentru a atenua efectele negative ale crizei economice mon-
diale în Europa Centrală, de Est şi Sud-Est şi Asia Centrală, prin intermediul Fundaţiei Soros-
Moldova. Bugetul Proiectului este de 959 de mii de dolari SUA.

Sursa: www.prodidactica.md, accesat la 12 aprilie 2012
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Caseta 3.
Sensibilizare şi informare în scopul asigurării drepturilor copiilor la educaţie

Centrul de Informare si Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizație 
neguvernamentala, independenta si apolitica, care administrează programe in domeniul 
educațional, social, dezvoltând proiecte si servicii care vizează cercetări si studii, accesul la 
informație pentru toți solicitanții, training-uri, publicații, arte participative etc.

Pe parcursul ultimilor ani CIDDC a implementat mai multe proiecte, care au inclus şi o puter-
nică componentă de sensibilizare şi de informare, principalele din ele fiind “Includerea sociala 
a copiilor ramaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei”, „Suport pentru dezvoltarea ser-
viciilor comunitare pentru copii”, “Copiii monitorizează respectarea propriilor drepturi” ş.a.

Beneficiari ai Proiectului “Includerea sociala a copiilor ramaşi fără îngrijire părintească în 
urma migraţiei” au fost 150 de cadre didactice şi manageriale (directori adjuncţi pentru edu-
caţie, diriginţi, psihologi şcolari) din 30 de comunităţi, circa 15 mii de copii cu vârsta de 10-18 
ani (circa 50% din ei cu părinţi plecaţi peste hotare), 15 mii de părinţi care intenţionează sa ple-
ce şi îngrijitori ai copiilor cu părinţii plecaţi peste hotare. În cadrul acestui proiect, activităţile 
de sensibilizare şi informare au inclus organizarea atelierelor şi a meselor rotunde de informare 
a copiilor, părinţilor, cadrelor didactice şi manageriale, difuzarea materialelor informative ti-
părite „Copilul meu singur acasă (pentru părinţi)” si „Singur acasă (pentru copii)”, punerea pe 
post la Radio Moldova a versiunilor radiofonice ale acestor cărţi.

Proiectul “Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare pentru copii”, care a avut drept 
scop facilitarea integrării sociale a copiilor instituţionalizaţi si sporirea participării lor la preve-
nirea riscurilor sociale si de sănătate, a contribuit la sensibilizarea opiniei publice din comuni-
tăţi faţă de problemele cu care se confruntă copiii din instituţiile rezidenţiale. Principalele acti-
vităţi de sensibilizare şi informare au inclus crearea cluburilor, atelierelor sau cercurilor, in care 
sunt realizate activităţi comune din timpul liber ale copiilor din gimnaziile internat si semeni-
lor lor din comunităţile respective. În aceste activităţi au fost implicaţi copiii din nouă gimnazii 
internat – Bender, Cahul, Cărpineni (raionul Hânceşti), Căzăneşti (raionul Teleneşti), Ceadâr-
Lunga, Popenchi (raionul Râbniţa), Năpadova (raionul Floreşti), Străşeni, Văscăuți (raionul 
Floreşti) si semenii lor din localităţile respective.

Proiectul „Copiii monitorizează respectarea propriilor drepturi” a avut drept scop îmbunătăţi-
rea procesului de implementare în Republica Moldova a Convenţiei cu privire la Drepturile 
Copilului prin împuternicirea copiilor să monitorizeze respectarea propriilor drepturi şi să 
întreprindă acţiuni de advocacy in acest sens. În rezultatul implementării proiectului, un grup 
de copii, selectaţi în baza unui concurs naţional, au fost învăţaţi să monitorizeze modul în care 
în Republica Moldova sunt respectate propriile drepturi. Acest grup a colectat date despre res-
pectarea drepturilor copilului, care au fost aduse la cunoştinţa persoanelor oficiale din cadrul 
autorităţilor guvernamentale şi a publicului larg prin intermediul întâlnirilor, comunicatelor 
şi conferinţelor de presă, emisiunilor radio si TV. Beneficiari direcţi ai proiectului au fost 26 
de copii cu vârsta de 11-15 ani, lideri de opinie în comunităţile din care provin, reprezentanţi 
ai Consiliilor Locale ale Tinerilor, mass-media pentru tineri, grupurile de educatori de la egal 
la egal.
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corelarea dintre activităţile realizate de ele şi acţiunile întreprinse de către autorităţi şi instituțiile de 
învăţământ în domeniul odm 2 a fost apreciată ca fiind una foarte strânsă.

Indiscutabil, drept model pot servi, în primul rând, organizaţiile care îşi manifestă interesul faţă de 
odm 2 prin acţiuni concrete, care au un impact direct asupra procesului de schimbare spre bine a 
situaţiei din domeniu. Din acest punct de vedere, o resursă foarte importantă pentru societatea civilă 
în devenire a Republicii Moldova o reprezintă experienţa sectorul asociativ din ţările cu democraţii 
afirmate. Această resursă devine una şi mai valoroasă atunci când experienţa respectivă este preluată 
şi implementată de către sectorul asociativ din Republica Moldova.

Exemplele de bune practici pot fi preluate şi de alte organizaţii ale societăţii civile doar atunci când 
ele devin cunoscute de majoritatea reprezentanţilor sectorului asociativ. Din acest punct de vedere 
este foarte importantă vizibilitatea activităţilor desfăşurate de organizaţiile neguvernamentale afir-
mate deja în domeniile relevante pentru odm 2. Această vizibilitate trebuie asigurată atât în mass 
media, cât şi în Internet, şi nu doar pe paginile WEB ale organizaţiilor propriu-zise, dar şi pe paginile 
oficiale Web ale autorităţilor publice centrale şi cele locale. Menţionăm, că paginile Web ale principa-
lelor autorităţi publice centrale conţin informaţii relevante despre cooperarea cu sectorul asociativ, în 
special, informaţii curente referitoare la activităţile desfăşurate în parteneriat: organizarea cursurilor 
de instruire, lansările unor campanii de informare, prezentarea materialelor didactice noi, darea în 
exploatare a edificiilor renovate, dotarea instituţiilor de învăţământ. Evident, o astfel de vizibilitate ar 
putea facilita procesul de creare a unor noi modele de interacţiune a organizaţiilor societăţii civile cu 
autorităţile publice şi comunităţile locale.

3.7. Contribuţia organizaţiilor societăţii civile la schimbare

Impactul activităţilor desfăşurate de către organizaţiile societăţii civile în domeniile relevante pentru 
odm 2 se manifestă, în primul rând, prin schimbările ce au loc în învăţământul preşcolar, primar şi 
secundar general obligatoriu.

După cum a fost stabilit în primul capitol al acestui studiu, extrapolarea tendinţelor înregistrate în 
anii precedenţi relevă faptul că în învăţământul preşcolar odm 2 va fi realizat în termenii stabiliţi. 
Deşi au fost stopate tendinţele negative, în cazul învăţământului primar realizarea odm 2 va necesita 
eforturi suplimentare. În cazul învăţământului secundar general obligatoriu tendinţele de scădere a 
ratelor de cuprindere mai persistă, fapt ce pune sub semnul întrebării eficacitatea şi eficienţa abordă-
rilor implementate în prezent în acest sub-sector al educaţiei.

Cu suportul mai multor parteneri de dezvoltare, CIDDC a elaborat şi a difuzat în localităţile 
ţării publicaţiile “Drepturile copilului pe înţelesul tuturor”, “Adevărul vorbit de copii”, “Viaţa în 
ochii copiilor”, “Situația copiilor ramaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei”, posterul 
“Moldova începe cu dreptul. Cu dreptul copilului. Convenţia ONU cu privire la Drepturile 
Copilului”, pliantul “Drepturile mele” ş.a. CIDDC colaborează cu mai multe posturi de radio 
şi TV, realizând emisiuni despre drepturile copiilor, inclusiv dreptul la educaţie, şi respectarea 
acestora în Republica Moldova.

Sursa: www.childrights.md, accesat la 18 aprilie 2012
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Caseta 4.
Practici de extindere a educaţiei incluzive promovate de organizaţiile societăţii 
civile

Asociaţia Obştească „Lumos Foundation Moldova” este filiala organizaţiei internaționale de 
caritate “Lumos Foundation” din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. „Lumos” 
lucrează cu şi pentru copiii dezavantajați din Regiunea Europei Centrale şi de Est. Scopul 
organizației este de a preveni separarea copiilor de familii şi de a eradica instituţionalizarea co-
piilor, prin promovarea la nivel internațional şi național a respectării drepturilor fiecărui copil 
şi prin transformarea sistemelor de educaţie, sănătate şi protecție socială.

Colaborarea dintre autorităţile Republicii Moldova şi „Lumos Foundation” se realizează în 
baza acordurilor cu ministerele relevante şi a planurilor de acțiuni care prevăd dezvoltarea 
serviciilor de protecţie socială, educaţie şi de ocrotire a sănătăţii, destinate copiilor vulnerabili 
şi familiilor acestora. Întrucât Republica Moldova se caracterizează printr-un număr mare de 
copii care sunt separați de familii şi educaţi în instituţii de învăţământ de tip rezidenţial, Aso-
ciaţia Obştească „Lumos Foundation Moldova” implementează mai multe proiecte, care au 
drept scop dezinstituţionalizarea copiilor prin dezvoltarea şi promovarea educației incluzive, 
prin dezvoltarea serviciilor sociale pentru copil şi familie şi implementarea unor forme mult 
mai adecvate de îngrijire şi de educaţie, iar în cazurile în care acest lucru este posibil, întoarce-
rea copiilor din instituţiile rezidenţiale în familiile în care s-au născut, plasarea lor în familiile 
extinse sau în servicii de asistență parentală profesionistă.

În scopul creării cadrului normativ-metodologic pentru educaţia copiilor dezinstituționalizați, 
Asociaţia Obştească „Lumos Foundation Moldova”, în strânsă colaborare cu Ministerul Educa-
ţiei, a constituit grupuri de experți care au elaborat reglementările privind organizarea educației 
incluzive în instituțiile de învățământ general, structura-standard a Planului educațional indi-
vidualizat, ghiduri metodologice privind adaptările curriculare şi evaluarea progresului şcolar 
în contextul educației incluzive, precum şi reglementările specifice pentru evaluarea finală şi 
certificarea elevilor cu cerințe educaționale speciale.

În scopul asigurării calității şi sustenabilității formării cadrelor didactice pentru lucrul cu co-
piii cu cerințe speciale, cu suportul ”Lumos Foundation Moldova”, a fost elaborată unitatea de 
curs Educație incluzivă, care se va aplica, cu titlu obligatoriu, în formarea inițială a cadrelor 
didactice la nivel universitar şi de colegiu. Documentele menționate au fost elaborate cu par-
ticiparea celor mai buni experţi naţionali şi internaţionali în educaţia incluzivă, reprezentanţi 
notorii ai cadrelor didactice şi manageriale, care aveau deja o bogată experienţă de lucru cu 
copiii cu cerințe educaționale speciale. Documentele elaborate de către grupurile de lucru au 
fost adoptate de Consiliul Naţional pentru Curriculum şi puse în aplicate prin ordinele Minis-
terului Educaţiei.

Iniţial, noile servicii destinate copiilor vulnerabili şi familiilor acestora au fost implementate 
în trei raioane-pilot. Experţii Asociaţiei „Lumos Foundation Moldova” au organizat seminare 
şi cursuri de instruire a specialiştilor din cadrul organelor administraţiei publice locale, a ca-
drelor didactice şi a celor manageriale, a asistenților sociali. În raioanele-pilot a fost efectuată 
o evaluare complexă a necesităților copiilor vulnerabili şi a familiilor acestora. În procesul de 
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Perceperea situaţiei existente şi evaluarea perspectivelor de schimbare de către organizaţiile societăţii 
civile incluse în studiu, diferă, într-o anumită măsură, de tendinţele actuale din învăţământul primar 
şi secundar general obligatoriu. Astfel, majoritatea absolută a organizaţiilor neguvernamentale, 10 
din cele 15 incluse în studiu, au declarat că până în anul 2015 ţintele stabilite pentru odm 2 vor fi 
atinse în totalitate atât în învăţământul preşcolar, cât şi în cel secundar general obligatoriu. Doar 4 
din organizaţiile incluse în studiu au declarat că ţintele respective nu vor fi atinse în termenii preco-
nizaţi. Menţionăm că una din organizaţiile neguvernamentale inclusă în studiu nu a dorit să estimeze 
perspectivele de realizare a sarcinilor din componenţa odm 2, argumentând acest fapt prin lipsa de 
informaţii relevante.

Prin urmare, în pofida faptului că situaţia din domeniul învăţământului secundar obligatoriu nu 
se schimbă în direcţia dorită, majoritatea organizaţiilor neguvernamentale incluse în studiu percep 
schimbările din sectorul educaţiei ca fiind pozitive. Posibil, că o astfel de percepţie va contribui la 
o intensificare a activităţilor orientate spre redresarea situaţiei, în special, în cazul învăţământului 
gimnazial.

Un rol important în promovarea schimbării revine relaţiilor de parteneriat pe care le stabilesc or-
ganizaţiile societăţii civile cu ceilalţi actori, care sunt activi în domeniile relevante pentru odm 2: 
autorităţile publice centrale şi locale, organizaţiile internaţionale, partenerii de dezvoltare, agenţii 

evaluare au fost identificați şi copii, naşterea cărora nu a fost înregistrată, fapt care îi plasa pe 
aceşti copii într-o zonă de risc major de a rămâne în afara sistemelor de educaţie, sănătate şi 
protecție socială, dar şi de a fi exploataţi prin muncă, de a fi traficaţi etc.

În procesul implementării reformei sistemului rezidențial de îngrijire a copiilor, s-a constat că 
mulţi copii au fost plasaţi în instituţiile rezidenţiale din cauza unor simple dificultăţi de învăţa-
re, care puteau fi uşor depăşite de către copii în cadrul instituţiilor de învăţământ din localită-
ţile din care ei proveneau, cu condiţia ca aceste instituţii să dispună de resursele şi capacităţile 
adecvate.

În scopul consolidării capacităţilor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţământ, şi a comu-
nităţilor în ansamblu de a crea noi servicii sociale şi de educație destinate copiilor din familii 
vulnerabile şi copiilor cu cerințe educaționale speciale, Asociaţia „Lumos Foundation Moldo-
va” a organizat cursuri de formare profesională, a susţinut activităţile de elaborare a materiale-
lor didactice, a atras elevii şi părinţii în campaniile de susţinere a copiilor cu cerințe speciale, a 
contribuit la dotarea instituţiilor de învăţământ cu materiale didactice, mobilier şi echipamen-
te destinate asigurării educației incluzive.

Asociaţia Obştească “Lumos Foundation Moldova”, împreună cu organizaţiile neguvernamen-
tale “Copil, Comunitate, Familie – Moldova”, “Every Child”, ”Femeia şi copilul – Protecție şi 
sprijin”, în parteneriat cu UNICEF Moldova, susțin Ministerul Educaţiei în implementarea 
Strategiei naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a 
copilului 2007-2012 şi a Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova 
pentru anii 2011-2020.

Surse: www.lumos.org.uk şi www.edu.md, accesate la 16 iulie 2012
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economici, alte organizaţii ale societăţii civile. În cazul celor 15 organizaţii neguvernamentale inclu-
se în studiu, cele mai frecvente sunt parteneriatele stabilite cu instituţiile statului (9 parteneriate), cu 
organizaţiile internaţionale şi partenerii de dezvoltare (7 parteneriate). Relaţiile de parteneriat ale or-
ganizaţiilor societăţii civile cu agenţii economici sunt subdezvoltate, în cadrul studiului efectuat fiind 
înregistrate doar două astfel de parteneriate. Menţionăm faptul, că organizaţiile neguvernamentale 
preferă să-şi unească eforturile în cazul implementării unor proiecte mai mari, în cadrul grupului de 
organizaţii inclus în studiu înregistrându-se 10 de astfel de parteneriate.

Scara la care se manifestă schimbările – la nivel naţional, regional sau local, – nu este atât de relevan-
tă, întrucât iniţierea şi promovarea schimbării reprezintă una din misiunile principale atât a organi-
zaţiilor societăţii civile care activează la nivelul întregii ţări, cât şi a celor care îşi desfăşoară activitatea 
doar în cadrul unei mici localităţi rurale. Foarte des, activităţile iniţiate la nivel central au un impact 
puternic la nivel local, contribuind la îmbunătăţirea situaţiei mai multor copii şi familii vulnerabile. 
Totodată, experienţa acumulată şi lecţiile învăţate în procesul desfăşurării unor activităţi cu un ca-
racter aparent local, pot contribui la îmbunătăţirea documentelor de politici ce vor fi implementate 
la nivelul întregii ţări.

Caseta 5.
Rolul parteneriatelor în modernizarea educaţiei preşcolare şi a învăţământului 
primar

Asociaţia Obştească „Pas cu Pas” a fost fondată în anul 1998. Scopul de bază al asociaţiei con-
stă în susţinerea reformelor din învăţământ prin promovarea metodologiilor centrate pe co-
pil, dezvoltarea holistă a copiilor în parteneriat cu familia, extinderea parteneriatelor multiple 
familie – comunitate – grădiniţă –şcoală. Activităţile asociaţiei sunt orientate spre asigurarea 
unei tranziţii cu succes de la grădiniţă la şcoală, a unui start bun la început de şcoală, a unui 
start bun în viaţă, în special, pentru copiii din mediul rural. În ultimii ani, aceste activităţi au 
fost desfăşurate în cadrul următoarelor direcţii strategice:

Educaţia centrată pe copil. Asociaţia Obştească “Pas cu pas” a contribuit la crearea unei reţele 
de instituţii de învăţământ preşcolar şi primar, bazate pe metodologia învăţării active, semnifi-
cative şi participative. Rețeaua include 350 de instituţii, cu un contingent de circa 15 mii de co-
pii. În scopul implementării noilor metodologii centrate pe copil şi de dezvoltare holistă a co-
piilor în parteneriat cu familia, pentru circa 1,5 mii de educatori, învăţători de clasele primare 
şi conducători de instituţii din cadrul reţelei au fost organizate cursuri de formare continuă. De 
asemenea, în activităţile de formare continuă au fost incluşi părinţii copiilor şi reprezentanţii 
autorităţilor publice locale. Sprijinul Ministerului Educaţiei şi relaţiile durabile de parteneriat 
cu comunităţile locale şi instituţiile de învățământ, cu direcțiile raionale şi municipale de învă-
ţământ au avut un rol decisiv în crearea şi funcţionarea eficientă a unei reţele atât de extinse.

Consolidarea capacităţilor umane în implementarea metodologiei centrate pe copil. Au fost 
organizate cursuri de instruire pentru cadrele didactice ce au avut drept acop schimbarea prac-
ticilor educaţionale în direcţia promovării învăţării active şi a gândirii critice, deprinderilor de 
soluţionare a problemelor. Un rol aparte a revenit activităţilor de mentorat, care au contribuit 
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la diseminarea metodelor moderne de educaţie preşcolară şi primară în circa 400 de instituţii. 
În prezent, în aceste instituţii a demarat procesul de implementare a practicilor de educaţie in-
cluzivă, de orientare a procesului educativ pe nevoile individuale ale fiecărui copil.

Extinderea accesului la educaţie de calitate la nivel local. În cooperare cu mai mulţi parteneri 
de dezvoltare, Asociaţia Obştească “Pas cu pas” a contribuit la deschiderea Centrelor Comu-
nitare pentru copii şi familii. În cadrul acestor centre, familiile tinere sunt susținute în dezvol-
tarea abilităţilor de educaţie timpurie şi pregătirea pentru şcoală. În total au fost create circa 
110 centre, amplasate, în majoritatea cazurilor, în localităţile rurale şi unele centre raionale. 
Menţionăm, că până la deschiderea Centrelor comunitare, localităţile rurale respective nu dis-
puneau de instituţii de educaţie şi dezvoltare timpurie a copiilor. Centrele comunitare deschise 
în oraşele reşedinţă de raion au avut un important rol de extindere a bunelor practici, servind 
drept modele pentru toate localităţile din raioanele respective.

Modernizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice. În parteneriat cu Universitatea 
de Stat din Moldova, au fost elaborate curriculumul şi materialele de suport pentru cursul de 
Psihopedagogie a educaţiei centrate pe copil. Au fost organizate cursuri de formare continuă 
pentru cadrele didactice din 16 universităţi şi colegii pedagogice, campanii de promovare a 
metodelor interactive de predare, de consolidare a legăturilor dintre universităţi, colegii şi şco-
lile selectate în calitate de baze de practică pentru studenţi. Cursurile de formare continuă au 
fost urmate de 150 de cadre didactice şi manageriale de la facultăţile şi colegiile pedagogice. 
Ulterior, absolvenţii cursurilor de formare continuă au devenit formatori locali pentru colegii 
lor din instituţiile respective. Curriculumul, materialele de suport, modulele de training au fost 
editate şi distribuite în toate instituţiile de formare iniţială şi continuă a cadrelor pedagogice.

Transformarea şcolilor din instituţii academice în şcoli deschise schimbării. Activităţile de 
bază în această direcţie au inclus seminare de consolidare a capacităţilor cadrelor didactice şi 
ale părinţilor de a transforma şcolile în comunităţi de învăţare prin valorificarea resurselor lo-
cale, deschiderea şcolilor spre nevoile comunităţilor, sprijinirea atât a elevilor, cât şi a părinţilor 
în formarea abilităţilor de învăţare pe întreg parcursului vieţii. Asociaţia a oferit comunităţilor 
asistenţă tehnică în evaluarea resurselor locale şi în crearea serviciilor educaţionale necesare 
cetăţenilor din localităţile respective, în special, a cursurilor de educaţie parentală, de educaţie 
vocaţională ş.a.).

Asociaţia Obştească “Pas cu Pas” are stabilite relaţii de parteneriat cu trei ministere, 27 de di-
recţii raionale şi municipale de învăţământ, tineret şi sport, cu circa 500 de instituţii de învă-
ţământ, mai multe ONG-uri. Se fac eforturi pentru extinderea cooperării cu companiile din 
sectorul privat, în prezent relaţii de parteneriat fiind stabilite cu două companii. În cursurile 
de formare continuă, Asociaţia Obştească “Pas cu Pas” include module de instruire, care ori-
entează şi sprijină cadrele didactice şi părinţii în stabilirea unor parteneriate la nivel local. De 
asemenea, prin intermediul instituţiilor din reţea, este încurajat şi sprijinit activismul local, 
stabilirea parteneriatelor între instituţiile de învăţământ şi actorii comunitari.

Sursa: Programul Educaţional “Pas cu Pas”, 2012
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În promovarea schimbării, organizaţiile societăţii civile ce activează în domeniile relevante pentru 
odm 2 întâmpină şi anumite dificultăţi. Principalele dificultăţi, menţionate de reprezentanţii orga-
nizaţiilor incluse în studiu sunt:

 ◆ irelevanţa şi, uneori, caracterul declarativ al unor documente de politici;
 ◆ nivelul insuficient de deschidere a unor autorităţi publice faţă de colaborarea 

cu organizaţiile societăţii civile;
 ◆ reticenţa unor funcţionari publici faţă de propunerile înaintate de către orga-

nizaţiile societăţii civile;
 ◆ persistenţa în interacţiunea dintre organizaţiile societăţii civile şi organele 

administraţiei publice a mai multor elemente de formalism;
 ◆ tentativele de a trata organizaţiile societăţii civile prin prisma unor presupuse 

orientări sau afilieri politice ale acestora.

În viziunea organizaţiilor societăţii civile, aceste dificultăţi ar putea fi depăşite prin:
 ◆ transpunerea în viaţă în volum deplin a cadrului normativ-juridic referitor 

la transparenţa procesului decizional atât la nivel central, cât şi la nivel local;
 ◆ intensificarea dialogului dintre organizaţiile societăţii civile şi factorii de de-

cizie din cadrul autorităţilor publice;
 ◆ iniţierea şi extinderea ulterioară a practicilor de externalizare a serviciilor 

care în prezent sunt prestate, uneori într-un mod impropriu, doar de către 
instituţiile statului;

 ◆ modernizarea mai energică a managementului educaţional, în special în as-
pectele ce ţin de extinderea participării comunităţilor şi a sectorului asociativ 
în luarea deciziilor;

 ◆ instruirea funcţionarilor publici în domeniile ce ţin de interacţiunea cu or-
ganizaţiile societăţii civile.

Evident, realizarea unor astfel de măsuri presupune nu numai schimbări de reguli, instituţii şi atitu-
dini, dar şi schimbări profunde ale paradigmelor pe care în prezent se bazează guvernarea educaţiei.

Caseta 6.
„Pas cu pas, copiii romi pot reuşi” – un proiect regional cu impact la scara întregii 
ţări

Pe parcursul anilor 2010-2011, Uniunea Tinerilor Romi din Republica Moldova “Tarna Rom”, 
cu suportul UNICEF Moldova şi Pestalozzi Children’s Foundation, a implementat Proiectul 
„Pas cu pas, copiii romi pot reuşi”. Proiectul a avut drept obiectiv principal sporirea accesului la 
educaţie a copiilor romi şi non-romi de vârsta de 6-12 ani, care provin din familiile dezavanta-
jate. Pentru atingerea acestui obiectiv, în cadrul proiectului s-au desfăşurat activităţi de conso-
lidare a capacităţilor autorităţilor publice locale şi ale mediatorilor comunitari în acordarea de 
conciliere, sprijin şi asistenţă familiilor dezavantajate de romi, promovarea în rândul părinţilor 
romi a rolului decisiv al educaţiei în asigurarea unui viitor mai bun pentru propriii copii.

Proiectul a fost implementat cu sprijinul mediatorilor comunitari romi, în parteneriat cu au-
torităţile publice locale din Țibirica, Schinoasa, Parcani, Hânceşti, Mingir, Drochia, Gribova şi 
organele administraţiei publice locale din raioanele Călăraşi, Hânceşti şi Drochia.
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În ansamblu, în activităţile proiectului au fost atraşi 320 de copii de origine roma şi non-roma 
ce provin din familiile dezavantajate din şapte comunităţi. Principalele activităţi desfăşurate în 
scopul facilitării accesului la o educaţie de calitate au inclus identificarea copiilor preşcolari, 
informarea părinţilor, organizarea unei Şcoli de Vară destinată copiilor preşcolari romi şi a 
unei Şcoli după Orele de Clasă, destinată elevilor defavorizaţi romi şi ne-romi din învăţămân-
tul primar. La Şcoala de Vară au participat 35 de preşcolari, care au învăţat să citească, să nu-
mere şi să scrie, au avut posibilitatea de a-şi face noi prieteni. Ulterior, toţi aceşti copii au fost 
înscrişi în clasa întâi. Şcoala după Orele de Clasă a fost frecventată de 97 de copii, care şi-au 
îmbunătăţit abilităţile de citire, numărare şi scriere. Concomitent, aceşti elevi au ajutat copiii 
preşcolari să înţeleagă mai bine viaţa şcolii. Activităţile didactice din cadrul şcolilor respective 
au fost realizate de către 19 cadre didactice, pentru care, în prealabil, au fost organizate cursuri 
de instruire.

În scopul dezvoltării capacităţilor mediatorilor şcolari romi de a lucra cu copiii şi părinţii romi 
au fost organizate cursuri de instruire, vizite de studii, reuniuni pentru schimbul de experien-
ţă. În activităţile de instruire şi de informare în domeniul promovării şi apărării drepturilor 
persoanelor de etnie roma, păstrării tradiţiilor culturale, extinderii accesului copiilor de romi 
la o educaţie de calitate au fost incluşi 116 cadre didactice şi 18 reprezentanţi ai organelor ad-
ministraţiei publice locale.

În procesul implementării Proiectului, membrii Uniunii Tinerilor Romi din Republica Moldo-
va “Tarna Rom” şi mediatorii şcolari romi au organizat mai multe întâlniri şi discuţii informale 
cu circa 250 de părinţi romi, în cadrul cărora au fost diseminate informaţiile despre Proiect şi 
abordate subiectele referitoare la importanţa educaţiei, drepturile şi obligaţiunile pe care le au 
părinţii, căile de soluţionarea a problemelor cu care se mai confruntă încă familiile de romi. 
Ca urmare, tot mai mulţi părinţi au început să înţeleagă importanţa educaţiei pentru viitorul 
propriilor copii, s-a îmbunătăţit comunicarea lor cu mediatorii şcolari, cadrele didactice, per-
sonalul medical din instituţiile locale de ocrotire a sănătăţii etc.

Experienţa acumulată şi lecţiile învăţate în procesul implementării Proiectului “Pas cu pas, 
copiii romi pot reuşi” au stat la baza mai multor propuneri şi recomandări, formulate de or-
ganizaţiile societăţii civile, care, în mare parte, au şi fost incluse în Planului de acţiuni privind 
susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, actualizat 
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 56 din 31 ianuarie 2012. Evident, acest fapt 
va avea un impact semnificativ asupra situaţiei copiilor de etnie romă la scara întregii ţări.

Sursa: Uniunea Tinerilor Romi din Moldova “Tarna Rom”, 2012
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capitOlul 4. 
RoLUL SeCtoRULUI PRIVAt îN 
AtINgeReA ŢINteLoR odM 2
4.1. Cartografierea sectorului privat din Republica Moldova

În ansamblu, sectorul privat din Republica Moldova poate contribui la atingerea ţintelor odm 2 atât 
prin activităţile de bază, cât şi prin promovarea unor politici corporative de responsabilitate socială: 
externalităţi sociale pozitive, filantropie şi sponsorizări, contribuţii la dezvoltarea comunitară, impli-
carea mai activă în elaborarea şi implementarea politicilor educaţionale.

În acest studiu prin termenul “sector privat” se înţelege totalitatea întreprinderilor şi a instituţiilor 
financiare, care, conform Clasificatorului formelor de proprietate,1 nu se află în proprietate publică. 
Termenul “întreprindere privată” presupune orice agent economic privat, care are drept obiectiv ob-
ţinerea de profit prin prestarea de servicii, executarea de lucrări sau producerea de mărfuri. Astfel, 
acest termen nu va include întreprinderile de stat, întreprinderile municipale sau ale autorităţilor 
publice locale şi societăţile pe acţiuni cu pachet majoritar de stat.

Conform datelor statistice disponibile,2 sectorul privat din Republica Moldova se caracterizează prun 
următoarele particularităţi:

 ◆ În numărul total de întreprinderi, ponderea celor private este dominantă. 
Astfel, din cele circa 31,3 mii de întreprinderi, care erau active în anul 2010, 
circa 28,4 mii (90,8%) se aflau în proprietate privată şi doar 635 (2,0%) în 
proprietate publică. Circa 1,2 mii de întreprinderi (3,7%) aveau statutul de 
întreprindere mixtă (proprietate a Republicii Moldova + proprietate străină), 
alte 150 de întreprinderi (0,5%) se aflau în proprietate mixtă (publică + pri-
vată), iar 936 de întreprinderi (3,0%) – în proprietate străină.

 ◆ Întreprinderile private au cea mai mare cifră de afaceri. Din cifra totală de 
afaceri de circa 168,6 mild. de lei, 102,1 mild. de lei (60,5%) revin întreprin-
derilor aflate în proprietate privată. Cifra de afaceri a întreprinderilor aflate 
în proprietate străină era de circa 22,9 mild. de lei (13,6%), iar a celora ce 
aveau statutul de întreprinderi mixte (proprietate a Republicii Moldova + 
proprietate străină) – 25,6 mild. de lei (15,2%). Cifra de afaceri a întreprinde-
rilor proprietate publică era de doar 14,0 mild. de lei (8,3%), iar a celor aflate 
în proprietate mixtă (publică + privată) – 4,0 mild. de lei (2,4%).

 ◆ Cea mai mare parte a salariaţilor activează în cadrul întreprinderilor private. 
Din cei circa 449,2 mii de salariaţi ce activau în cadrul întreprinderilor, circa 
300,2 mii (66,8%) activau în cadrul întreprinderilor proprietate privată, iar 
alţi aproximativ 73,0 mii (16,3%) – în cadrul întreprinderilor proprietate pu-
blică. Circa 14,1 mii de salariaţi (3,1%) activau în cadrul întreprinderilor cu 
proprietate mixtă (publică + privată), 31,1 mii (6,9%) – în cadrul întreprin-

1 Hotărârea departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere tehnică nr. 276-st din 04.02.1997
2 rezultatele anchetei structurale în întreprinderi 2011. biroul naţional de Statistică. chişinău, 2011
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derilor proprietate străină şi alţi 31,0 mii (6,9%) – în cadrul întreprinderilor 
mixte (proprietate a Republicii Moldova + proprietate străină).

 ◆ Majoritatea întreprinderilor sunt concentrate în regiunea de dezvoltare Chi-
şinău. Astfel, în anul 2010 în această regiune erau localizate circa 18,7 mii 
de întreprinderi, ce constituia 59,7% din numărul total de întreprinderi. În 
cadrul acestor întreprinderi activau 257,1 mii de salariaţi (57,2% din numă-
rul total de salariaţi), iar cifra de afaceri a acestor întreprinderi a fost de circa 
122,6 mild. de lei (72,7% din cifra totală de afaceri). Numărul de întreprin-
deri, numărul de salariaţi şi cifrele de afaceri în celelalte regiuni de dezvoltare 
– Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia –, sunt de 3–6 ori mai mici.

 ◆ În sfera economică “business” prevalează întreprinderile mici şi mijlocii. În 
total pe ţară, ponderea întreprinderilor mici şi mijlocii constituie 99,3% după 
numărul întreprinderilor, 71,3% după numărul mediu de salariaţi, 69,5% 
după cifra de afaceri şi 63,4% după valoarea producţiei.

 ◆ În sectorul bancar predomină capitalul străin. Dintre cele 15 bănci comerci-
ale, 9 sunt cu capital majoritar străin. Ponderea băncilor cu capital majoritar 
străin este de 41,1%. Ponderea capitalului de stat este foarte mică – 2,5% din 
totalul capitalului bancar sau 12,4% din totalul activelor deţinute de băncile 
cu capital majoritar de stat.3

Evident, particularităţile sectorului privat din Republica Moldova îşi lasă amprenta asupra modului 
şi a gradului de participare a companiilor în activităţile relevante pentru odm 2. Din studiile efectu-
ate în ultimii ani4 rezultă că activităţile cu un pronunţat caracter de responsabilitate socială se întâl-
nesc mai des în cazul companiilor relativ mari, cu participare străină şi cu acoperire naţională. Tot-
odată, companiile mici pot stabili mai uşor legături directe cu comunităţile locale, fapt ce contribuie 
la ajustarea activităţilor preconizate la nevoile cotidiene ale copiilor, elevilor şi familiilor vulnerabile.

Ţinând cont de aceste particularităţi, în scopul identificării celor mai bune practici de responsabili-
tate socială, selectarea companiilor candidate de a fi incluse în studiul de faţă s-a făcut în baza mai 
multor criterii, principalele din ele fiind mărimea acestora, genul de activitate economică şi caracte-
rul activităţilor de responsabilitate socială corporativă, care, într-o anumită măsură, trebuiau să fie 
relevante pentru odm 2. Accentuăm faptul că rezultatul aplicării acestor criterii a fost influenţat în 
mare măsură de rata înaltă a refuzurilor, foarte multe companii preferând să nu fie incluse într-un 
astfel de studiu.

Tabelul 12.
Caracteristica generală a grupului de companii private incluse în studiu

tipurile de activităţi
Numărul de 

companii

din care,

după capitalul majoritar după numărul de angajaţi

naţional străin 0-49 50-249 250 şi peste

activităţi financiare 1 0 1 0 0 1

comerţ 2 2 0 0 1 2

comunicaţii 2 1 1 0 0 2

3 ion tornea. Sectorul bancar din republica Moldova. institutul pentru dezvoltare şi iniţiative Sociale “viitorul”, chişinău, 2012
4  alexandru Oprunenco, valeriu prohniţchi, Mihai rusu. evaluarea responsabilităţii Sociale corporative în Moldova. expert-Grup, chişinău, 2005 

lilia covaş, aurelia braguţă. responsabilitatea socială: aspecte practice. academia de Studii economice a Moldovei, chişinău, 2009
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tipurile de activităţi
Numărul de 

companii

din care,

după capitalul majoritar după numărul de angajaţi

naţional străin 0-49 50-249 250 şi peste

construcţii 3 2 1 1 1 1

energetică 1 1 0 0 0 1

industria alimentară 2 1 1 0 0 2

industria prelucrătoare 4 2 2 0 2 2

industria uşoară 1 1 0 0 0 1

Servicii 1 1 0 0 1 0

total 17 11 6 1 5 12

Sursa: Institutul de politici Publice, 2012

Din datele prezentate în tabelul de mai sus se observă că în studiu au fost incluse, în special, compa-
niile mari, cu un număr de angajaţi de 250 şi mai multe persoane. Deşi numărul de companii private 
mijlocii (50-249 de angajaţi) depăşeşte cu mult numărul de companii mari, această categorie de com-
panii este reprezentată în studiu de doar 5 întreprinderi, fapt ce se explică prin lipsa în cadrul compa-
niilor mijlocii şi, cu atât mai mult, în cadrul companiilor mici a unor mecanisme instituţionalizate de 
evidenţă a activităţilor relevante pentru odm 2. Tot din aceste considerente, în studiu a fost inclusă 
şi o singură întreprindere privată mică (0-49 de angajaţi), care a fost selectată şi datorită faptului că 
desfăşoară activităţi sistematice de susţinere a instituţiilor de învăţământ preşcolar şi primar din lo-
calitatea în care îşi are sediul.

După tipurile de activităţi, companiile incluse în studiu reflectă, în mare măsură, structura sectorului 
privat după principalele categorii de activităţi economice şi financiare, Republica Moldova caracte-
rizându-se printr-o pondere mare a industriei alimentare, industriei prelucrătoare, construcţiilor, 
comerţului şi comunicaţiilor.

4.2. Cunoaşterea agendei internaţionale şi naţionale de dezvoltare

Gradul de implicare a sectorului privat în activităţile ce au drept scop atingerea ţintelor odm 2 în 
Republica Moldova este determinat, în mare măsură, de perceperea importanţei educaţiei de către 
cetăţenii acestei ţări. Din datele Barometrului de Opinie Publică, un sondaj reprezentativ la nivel 
naţional,5 realizat în luna aprilie a anului 2012, derivă următoarele particularităţi ale acestei percepţii:

 ◆ În domeniul învăţământului se atestă cel mai înalt nivelul de satisfacţie a 
populaţiei de activitatea conducerii ţării. Astfel, la întrebarea “În ce măsură 
sunteţi mulţumiţi de ceea ce face conducerea ţării în următoarele domenii 
…?”, în cazul învăţământului, ponderea răspunsurilor “Destul de mulţumit” 
şi “Foarte mulţumit” este cea mai mare, respectiv, de 34% şi 3%.

 ◆ Nivelul de mulţumire a populaţiei de educaţia pe care o primesc copiii la 
şcoală se situează la mijlocul clasamentului. La întrebarea “Cât de mulţumit 
sunteţi de …?”, în cazul opţiunii “Educaţia pe care o primesc copiii la şcoală”, 
ponderea răspunsurilor “Destul de mulţumit” şi “Foarte mulţumit”, respectiv, 
este de 43% şi 7%. Educaţia se situează pe locul patru într-un clasament din 
opt opţiuni, fiind devansată de asistenţa medicală, locuinţă şi transporturi.

5 www.ipp.md, accesat la 15 mai 2012
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 ◆ Educaţia nu este considerată de către populaţie ca fiind o problemă de im-
portanţă primordială. Astfel, la întrebarea “Care sunt cele mai importante 
trei probleme ce trebuie rezolvate în Republica Moldova?”, în cazul opţiunii 
“Îmbunătăţirea situaţiei în învăţământ, ştiinţă, cultură”, răspunsul “În primul 
rând”, a fost selectat de doar 2% din respondenţi. Răspunsul “În al doilea 
rând” a fost selectat de 5%, iar răspunsul “În al treilea rând” – de doar 9% 
din respondenţi. Cea mai înaltă pondere a acumulat-o opţiunea “Ridicarea 
nivelului de trai”, respectiv, 23%, 28% şi 19%, iar cea mai joasă – opţiunea 
“Asigurarea dezvoltării spirituale a oamenilor”, respectiv, 1%, 1% şi 4%.

 ◆ Deşi sunt mulţumiţi de educaţia pe care o primesc copiii la şcoală, cetăţe-
nii sunt îngrijoraţi de viitorul lor. La întrebarea “ Care sunt lucrurile ce vă 
îngrijorează cel mai mult în prezent?”, în cazul opţiunii “Viitorul copiilor”, 
răspunsurile “În primul rând”, “În al doilea rând” şi “În al treilea rând” au 
fost selectate, respectiv, de 16%, 13% şi 18% din respondenţi. Cea mai înaltă 
pondere a acumulat-o opţiunea “Preţurile”, respectiv, 23%, 29% şi 15%.

Evident, acest mod de percepere de către populaţie a situaţiei din sectorul educaţiei şi a importanţei 
acesteia pentru viitorul copiilor lor îşi lasă amprenta asupra modului de prioritizare de către com-
paniile private a activităţilor de responsabilitate socială, în special, în cazul celor relevante pentru 
odm 2.

Tabelul 13.
Nivelul de cunoaştere de către companiile private a documentelor cu privire la 
priorităţile de dezvoltare şi a obiectivelor de dezvoltare ale Mileniului

Numărul de organizaţii ce cunosc/nu cunosc documentele 
respective

Cunosc Nu cunosc

declaraţia Mileniului 2000 5 12

declaraţia de la paris 2005 2 15

agenda pentru acţiune de la accra 2008 1 16

principiile de la istanbul pentru dezvoltare efectivă a 
organizaţiilor societăţii civile, 2009

1 16

parteneriatul pentru cooperare efectivă în domeniul dezvoltării 
de la busan 2011

3 14

cadrul internaţional al Organizaţiilor Societăţii civile pentru 
eficacitatea dezvoltării 2011

2 15

Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului (OdM) 12 5

Sursa: Institutul de Politici Publice, 2012

După cum era şi de aşteptat, majoritatea companiilor private cunosc mai bine documentele naţiona-
le cu privire la priorităţile de dezvoltare şi a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului şi mai puţin 
documentele internaţionale. Astfel, documentele referitoare la Obiectivele de Dezvoltare ale Mile-
niului în Republica Moldova sunt cunoscute de 12 companii din cele 17 incluse în studiu, pe când 
Declaraţia Mileniului din anul 2000 este cunoscută doar de 5 companii. În cazul celorlalte documen-
te internaţionale – Declaraţia de la Paris 2005, Agenda pentru Acţiune de la Accra 2008, Principiile 
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de la Istanbul pentru dezvoltare efectivă a organizaţiilor societăţii civile, 2009, Parteneriatul pentru 
Cooperare Efectivă în domeniul Dezvoltării de la Busan 2011, Cadrul Internaţional al Organizaţiilor 
Societăţii Civile pentru Eficacitatea Dezvoltării 2011 –, nivelul de cunoaştere este mult mai modest, 
reprezentanţii companiilor declarând că procesul de implementare a activităţilor cotidiene lor nu au 
tangenţe directe cu astfel de documente.

După cum derivă din rezultatele interviurilor cu reprezentanţii companiilor private, între nivelul de 
cunoaştere a documentelor cu privire la priorităţile de dezvoltare şi a Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului şi volumul activităţilor relevante pentru odm 2, desfăşurate de aceste companii, nu exis-
tă o legătură directă. Majoritatea reprezentanţilor companiilor au declarat că planificarea activităţi-
lor relevante pentru odm 2 se face mai mult în baza cerinţelor şi nevoilor concrete ale cetăţenilor, 
comunităţilor, instituţiilor de învăţământ şi, uneori, în baza sugestiilor şi/sau rugăminților formulate 
explicit de către autorităţi.

În general, documentele cu privire la priorităţile de dezvoltare şi a Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului sunt cunoscute mai bine de către companiile private cu capital străin, care au preluat de 
la companiile internaţionale şi implementează în Republica Moldova practicile moderne de mana-
gement a activităţilor din domeniul responsabilităţii sociale corporative.

Deşi nu toate companiile private cunosc în detalii documentele cu privire la priorităţile de dezvoltare 
şi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, majoritatea din ele manifestă interes faţă de situaţia din 
domeniul odm 2 şi a eventualelor căi de soluţionare a problemelor care mai persistă în sectorul edu-
caţiei. Astfel, din cele 17 companii private incluse în studiu, o companie a declarat că este interesată 
în mare măsură în subiectele relevante pentru odm 2, iar 10 companii au declarat că sunt interesate 
în aceste subiecte în măsură medie.

Fiind rugate să evalueze progresele înregistrate în domeniile relevante pentru odm 2, 8 companii 
private din cele 17 incluse în studiu au declarat că o astfel de evaluare nu ţine de competenţa lor, 3 
companii au declarat că ţara noastră a înregistrat anumite progrese, iar 6 companii au declarat că în 
ultimii cinci ani astfel de progrese nu au fost înregistrate.

4.3. Externalităţi sociale pozitive

Iniţial, termenul „externalităţi” era folosit mai mult pentru a caracteriza efectele economice negative, 
generate de poluare asupra resurselor mediului ambiant, costul cărora este suportat de către societa-
te. Ulterior, conţinutul acestui termen a fost extins, prin “externalităţi” înţelegându-se consecinţele 
sau efectele activităţilor economice, care afectează viaţa oamenilor. Efectele respective sunt suportate 
şi de alte persoane sau grupuri decât cele care le produc. Externalităţile se concretizează în costuri 
sau beneficii care, deşi se produc, nu sunt evidenţiate în cheltuielile şi rezultatele obţinute de către 
agenţii economici.

Evident, companiile private pot aduce o contribuţie substanţială la realizarea odm 2 prin maximi-
zarea externalităţilor pozitive şi minimizarea celor negative.

Identificarea şi, cu atât mai mult, evaluarea externalităţilor pozitive şi a celor negative prin prisma 
activităţilor desfăşurate de către companiile private în domeniile relevante pentru odm 2 reprezintă 
o sarcină complexă, care presupune efectuarea unor studii academice aprofundate. Totuşi, în proce-
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sul elaborării studiului de faţă au fost identificate mai multe companii private, care pot servi drept un 
model de maximizare a externalităţilor pozitive.

Astfel, în activitatea tuturor celor 17 companii private incluse în studiu, se întâlnesc măsuri ce au 
drept scop facilitarea accesului copiilor la o educaţie de calitate prin crearea unor condiţii mai uşoare 
de muncă angajaţilor ce au copii de vârsta învăţământului preşcolar şi general obligatoriu, atragerea 
angajaţilor în activităţile de susţinere şi de promovare a educaţiei, prin orientarea unei părţi a asorti-
mentului de produse şi servicii la necesităţile consumatorilor ce provin din păturile social-vulnerabile.

Este cunoscut faptul că una din cauzele principale ale neşcolarizării, absenteismului şi abandonului 
şcolar constă în exploatarea prin muncă a copiilor. Noţiunea “munca copilului” se referă la munca 
care comportă factori de risc mintal, fizic sau moral şi este dăunătoare pentru copii, şi/sau afectea-
ză şcolarizarea copiilor prin absenteism, eşec şi abandon şcolar sau prin obligarea lor de a combina 
frecventarea şcolii cu munca. Această definiţie este în conformitate cu Convenţia Organizaţiei Inter-
naţionale a Muncii nr. 138 cu privire la vârsta minimă de angajare (1973) şi Convenţia Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii nr. 182 cu privire la interzicerea celor mai grave forme ale muncii copilului 
şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor.

O analiză detaliată a datelor statistice disponibile6 relevă faptul că în anul 2009 circa 95,6 mii de co-
pii de vârsta învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial, ce constituie 17,9% din numărul total de 
copii de vârsta respectivă, lucrau în condiţii de muncă a copilului. Numărul mediu de ore lucrate în 
condiţiile de muncă a copiilor este de 10 ore pe săptămână. Pentru grupa de vârstă de 5-11 ani, nu-
mărul mediu de ore lucrate în condiţiile de muncă a copiilor este de 6 ore, pentru copiii de 12-14 ani 
– de 10 ore şi pentru copii de 15-17 ani – 14 ore pe săptămână.

Tabelul 14.
distribuţia muncii copiilor după elemente componente şi categorii de vârstă

total 5-11 ani 12-14 ani 15-16 ani 17 ani

Munca copiilor, mii persoane, 109,2 38,2 30,5 26,9 13,4

din care:

a) munci nepericuloase 29,9 29,6 2,9 0,3 0,2

copii de 5-11 ani care lucrează 26,6 26,6 0,0 0,0 0,0

copii de 12-14 ani care lucrează mai mult de 13 ore, 
de 15-16 ani care lucrează mai mult de 24 ore, de 17 
ani care lucrează mai mult de 35 ore pe săptămână

3,3 0,0 2,9 0,3 0,2

b) munci periculoase 74,7 10,7 27,1 24,2 12,7

activităţi economice periculoase 1,9 0,1 0,4 0,7 0,8

ocupaţii periculoase 4,0 0,3 0,6 1,7 1,4

ore de lucru excesive (> 42 ore pe săptămână) 1,1 0,0 0,3 0,4 0,4

condiţii periculoase 67,7 10,3 25,8 21,4 10,1

c) copii care îndeplinesc activităţi neplătite în 
gospodărie mai mult de 27 ore pe săptămână

4,4 0,8 0,5 2,4 0,7

Sursa: Munca copiilor în Republica Moldova: rezultatele cercetării statistice din 2009 privind Activităţile copiilor: Sinteză. – Biroul 
Naţional de Statistică., 2010

6 Munca copiilor în republica Moldova: rezultatele cercetării din 2009 vizând activităţile copiilor / Organizaţia internaţională a Muncii; 
programul internaţional pentru eliminarea Muncii copilului al OiM; biroul naţional de Statistică al republicii Moldova. – chişinău: OiM, 2010
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Accentuăm faptul că munca copilului este mult mai răspândită în mediul rural, circa 24,9% din toţi 
copiii din localităţile săteşti aflându-se în condiţii de muncă a copilului. În cazul localităţilor urbane 
această cifră nu a depăşit valoarea de 5,0%.

Băieţii sunt afectaţi de fenomenul muncii copilului într-o măsură cu mult mai mare decât fetele, 
ponderea băieţilor în numărul total de copii aflaţi în condiţii de muncă a copilului fiind de 63%, iar 
a fetelor – de 37%.

Evident, companiile private pot contribui într-o măsură decisivă la combaterea fenomenului mun-
cii copilului. Acest lucru este stipulat şi în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 8 din 12.07.2007 
privind eliminarea celor mai grave forme de muncă a copiilor,7 prin care angajatorii îşi asumă urmă-
toarele obligaţiuni:

 ◆ să nu admită angajarea copiilor la lucrările proscrise persoanelor mai tinere 
de optsprezece ani;

 ◆ să înlăture copiii de la cele mai grave forme ale muncii copiilor şi să asigure 
transferul lor la alte munci, care nu le sunt interzise sau contraindicate;

 ◆ să supună unui control medical periodic toţi copii care muncesc, conform 
unui grafic stabilit prin contractul colectiv de muncă, dar nu mai rar decât o 
dată în semestru, cheltuielile fiind acoperite din contul unităţii;

 ◆ să stabilească pentru copii o durată săptămânală redusă a timpului de mun-
că, fără a le diminua drepturile salariale şi alte drepturi prevăzute de legislaţia 
în vigoare;

 ◆ în comun cu reprezentanţii salariaţilor, să negocieze şi să includă în contrac-
tele colective de muncă norme suplimentare referitoare la munca copiilor;

 ◆ să ţină registre sau alte documente de evidenţă a copiilor care muncesc;
 ◆ periodic, dar nu mai rar decât o dată în an, să prezinte Inspecţiei Muncii lis-

tele copiilor care muncesc.

În calitate de modele demne de urmat în combaterea muncii copilului pot servi activităţile Federaţi-
ei Naţionale a Patronatului din Agricultură şi Industria Alimentară din Moldova. Această Federaţie 

7 Monitorul Oficial al republicii Moldova nr. 103-106 biS din 24 iulie 2007

Caseta 7.
eforturi ale patronilor agricoli din Republica Moldova în combaterea muncii 
copilului

Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi Industria Alimentară din Moldova a fost 
creată în anul 2003. Începând cu anul 2005 Federaţia desfăşoară mai multe activităţi ce au 
drept scop combaterea celor mai grave forme ale muncii copilului în Republica Moldova.

Iniţial, Federaţia a realizat un studiu în 20 de sate din raioanele Orhei şi Criuleni, rezultatele 
căruia au servit drept bază pentru evaluarea muncii copilului în sectorul horticol din Republi-
ca Moldova. Pornind de la realităţile existente în Republica Moldova în domeniul muncii co-
pilului, asociaţiile-membre ale Federaţiei au adoptat Declaraţia „Locul copilului este în şcoală, 
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reuneşte 15 asociaţii regionale patronale ale producătorilor agricoli, care întrunesc peste 2000 de 
întreprinderi agricole – deţinători ai peste 50% din terenurile agricole ale Republicii Moldova, aso-
ciaţia patronală a întreprinderilor zootehnice “Zoocarlap” şi Asociaţia Patronală a Exportatorilor de 
Cereale.

iar munca lui e cartea”, în care au fost stabilite principalele direcţii de activitate ale patronatelor 
în combaterea muncii copiilor în agricultură.

Federaţia a format o reţea din 15 echipe regionale, care realizează activităţi de sensibilizare, 
instruire, pledoarie, organizează alianţe locale etc. În parteneriat cu Organizaţia Internaţională 
a Muncii, Federaţia a instruit un grup de formatori locali, a organizat seminare de instruire 
pentru patronii din agricultură din mai multe raioane ale Republicii Moldova. La seminare au 
participat sute de conducători de întreprinderi agricole şi reprezentanţi ai partenerilor sociali – 
sindicatele, consiliile raionale, organele administraţiei publice raionale, inspectoratele muncii.

Federaţia a elaborat şi a publicat mai multe materiale destinate sensibilizării şi informării pa-
tronilor, conducătorilor de întreprinderi agricole, factorilor de decizie, părinţilor şi a copiilor: 
“Răspunsul patronilor la fenomenul muncii copiilor”, „Un viitor demn pentru copiii noştri prin 
eliminarea muncii copiilor”, „Şapte lucruri importante despre munca copilului. Mesaje adresa-
te adolescenţilor de către adulţii care au învăţat în copilărie şi au reuşit în viaţă”, “ Eforturi ale 
patronilor agricoli din Moldova în combaterea muncii copilului: „Cronică umană”, „Problema 
muncii copiilor are un răspuns: educaţia” ş.a.

În baza experienţei acumulate în combaterea muncii copilului în agricultură şi a multiplelor 
propuneri formulate de toate părţile interesate, Federaţia a elaborat şi a aprobat “Codul de con-
duită pentru patroni privind eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului în agricul-
tură şi industria alimentară”. Scopul acestui Cod este de a oferi definiţii exacte ale principalelor 
noţiuni folosite în contextul muncii copiilor în agricultură şi industria alimentară în Republica 
Moldova şi de a încuraja patronii să elimine cele mai grave forme ale muncii copiilor în acest 
sector al economiei naţionale. Codul confirmă încă o dată angajamentul Federaţiei de a acorda 
asistenţă copiilor îndepărtaţi de la munci grele şi periculoase ca rezultat al politicilor de inter-
zicere a celor mai grave forme ale muncii copiilor în agricultură şi industria alimentară în Re-
publica Moldova şi prevede crearea unor Echipe de monitorizare a situaţiei în acest domeniu.

Echipele de promovare şi de monitorizare a modului în care se respectă Codul de conduită 
pentru patroni, formate din reprezentanţi ai Federaţiei, au organizat în localităţile ţării mai 
multe evenimente la care au participat atât patronii, cât şi părinţii. În cadrul acestor eveni-
mente patronii au formulat un mesaj univoc: Codul este un document foarte util şi trebuie să-l 
respectăm cu toţii, întrucât “copiii sunt roada noastră cea mai bogată”.

Iniţiativa patronatelor din agricultură de a combate munca copilului în Republica Moldova a 
fost apreciată drept una de succes în raportul Directorului General ILO, prezentat la cea de-a 
8-a Conferinţă Regională Europeană, care a avut loc pa data de 11 februarie 2009 la Lisabona, 
Portugalia.

Sursa:. www.fnpaia.org, accesat la 18 mai 2012
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Este foarte important ca abordările şi modelele de bună practică, implementate de Federaţia Naţiona-
lă a Patronatului din Agricultură şi Industria Alimentară din Moldova să fie preluate de patronatele 
din celelalte sectoare ale economiei moldoveneşti, de asociaţiile şi federaţiile micilor întreprinzători.

Întreprinderile private pot contribui la atingerea ţintelor odm 2 şi printr-o participarea activă, atât 
prin intermediul patronatelor, cât şi în mod direct, la implementarea prevederilor Planului naţio-
nal de acţiuni privind prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului pe anii 
2011-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 766 din 10 octombrie 2011.8 
Conform acestui Plan, patronatele sunt invitate să participe la revizuirea şi actualizarea legislaţiei 
relevante privind prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului, să includă as-
pectele privind cele mai grave forme ale muncii copilului în programele de instruire ale angajatorilor 
şi angajaţilor, să susţină familiile copiilor supuşi riscului de a fi implicaţi în cele mai grave forme ale 
muncii copilului.

4.4. Filantropie şi sponsorizări

Activităţile de filantropie şi sponsorizări sunt reglementate de Legea nr. 1420 din 31 decembrie 20029. 
Conform acestei legi, activitatea filantropică reprezintă acordarea de ajutor material benevol, impar-
ţial şi necondiţionat sau prestarea de servicii gratuite de către persoane fizice sau juridice pentru o 
persoană (un grup de persoane), fără a cere în schimb vreo recompensă, plată sau executare a anumi-
tor obligaţii şi fără a obţine vreun profit. Activitatea de sponsorizare constă în acordarea de mijloace 
financiare sau de alte bunuri pentru susţinerea unor acţiuni de interes public.

Din perspectiva realizării odm 2, acţiunile filantropice din Republica Moldova trebuie să fie ori-
entate spre susţinerea şi protecţia socială a copiilor şi elevilor ce provin din familiile vulnerabile, 
ajutorarea familiilor ce au suferit din cauza calamităţilor naturale sau a conflictelor sociale, ridicarea 
prestigiului şi a rolului familiei în societate, protecţia mamei şi a copilului. Companiile private pot 
desfăşura acţiunile filantropice fie prin acordarea directă de ajutoare, fie prin acordarea de asistenţă 
materială organizaţiilor filantropice şi instituţiilor sociale, prin susţinerea unor activităţilor de interes 
public. În cadrul activităţilor de sponsorizare, companiile private din Republica Moldova pot finan-
ţa programele şi acţiunile în domeniul învăţământului şi protecţiei sociale a copiilor şi elevilor, pot 
acorda sprijin financiar şi material organizaţiilor filantropice, instituţiilor de învăţământ, altor orga-
nizaţii care se ocupă de problemele educaţiei.

Accentuăm faptul că statul oferă persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi filantropice 
şi de sponsorizare anumite facilităţi. Astfel, conform Codului fiscal al Republicii Moldova,10 contri-
buabilul rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul anului fiscal în 
scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 10% din venitul impozabil. Pot fi deduse, 
conform Codului fiscal, numai donaţiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoa-
rea autorităţilor şi instituţiilor publice, a organizaţiilor necomerciale ce corespund anumitor cerinţe, 
precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial.

Companiile private, care desfăşoară activităţi de filantropie şi de sponsorizare, pot beneficia de facili-
tăţile fiscale doar cu condiţia că ele confirmă cheltuielile respective. Modul de confirmare este regle-

8 Monitorul Oficial al republicii Moldova, nr. 176-181 din 21 octombrie 2011, art. 841
9 Monitorul Oficial al republicii Moldova, nr. 185 din 31 decembrie 2002, art. 1394
10 legea nr. 1163 din 24 aprilie 1997. Monitorul Oficial al republicii Moldova, ediţie Specială, 8 februarie 2007
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mentat de către Guvern11 şi obligă atât persoanele care oferă donaţii, cât şi cele ce beneficiază de ele să 
încheie contracte de donaţie filantropică/ de sponsorizare şi să prezinte în organele fiscale teritoriale 
dări de seamă despre sumele acordate şi utilizarea lor.

Conform informaţiilor colectate în cadrul interviurilor aprofundate, toate companiile private incluse 
în studiu, desfăşoară activităţi filantropice şi de sponsorizare. Evident, volumul mijloacelor financiare 
şi materiale alocate în acest scop depind de dimensiunile fiecărei companii, de specificul activităţilor 
economice şi de mărimea zonelor teritoriale în care ele îşi desfăşoară businessul. Menţionăm faptul, 
că doar 8 din cele 17 companii private incluse în studiu au evaluat în bani alocaţiile filantropice şi de 
sponsorizare acordate de ele persoanelor fizice şi organizaţiilor necomerciale.

11  regulamentul cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi de sponsorizare. aprobat prin Hotărârea Guvernului 
republicii Moldova nr. 489 din 4 mai 1998. Monitorul Oficial al republicii Moldova nr. 62-65 din 9 iulie 1998, art. 600

Caseta 8.
Activităţi filantropice şi de sponsorizare în ajutorul copiilor şi elevilor

Victoriabank este o instituţie financiară, dar şi o organizaţie cu o profundă responsabilitate so-
cială şi de aceea se implică activ în diferite acțiuni, menite să aducă o mână de ajutor celor care 
au nevoie de ea. Astfel, Victoriabank:

 ◆ tinde să dezvolte o societate tânără şi deşteaptă prin sponsorizarea 
olimpiadelor naţionale şi organizarea concursurilor care ar stimula 
elevii să fie mai sârguincioşi;

 ◆ este mărinimoasă atunci când e vorba de copiii orfani şi neajutoraţi 
având în tutela sa o şcoală specială pentru copii cu devieri în compor-
tament din satul Soloneţ, raionul Soroca;

 ◆ se solidarizează cu suferinţa umană şi oferă ajutoare financiare oame-
nilor pătimiţi şi lipsiţi de orice speranţă;

 ◆ luptă pentru o societate sănătoasă prin susţinerea campaniilor de pre-
venire a cancerului mamar;

 ◆ acordă ajutoare financiare copiilor aflaţi în dificultate şi fără surse fi-
nanciare pentru efectuarea intervenţiilor chirurgicale;

 ◆ încurajează viitorii specialişti acordând burse de merit celor mai buni 
studenţi de la instituţiile de învăţământ superior, precum şi burse soci-
ale studenţilor din familii socialmente vulnerabile.

Pentru a oferi un sprijin copiilor şi elevilor defavorizaţi, în anul 2010-2011 Victoriabank a im-
plementat următoarele proiecte:

campania promoțională ”dăruiești și câștigi”. La această campanie au participat circa 5000 
de clienți ai băncii. În cadrul campaniei au fost colectate 7400 de euro. De asemenea, au fost 
colectate mijloace pentru crearea unui fond de caritate, care a fost utilizat pentru organizarea 
unei zile de neuitat pentru toţi cei 129 de copii din Gimnaziul-internat din satul Văscăuți, ra-
ionul Floreşti – o excursie în capitala ţării noastre. În cadrul excursiei copiii au vizitat grădina 
zoologică, au vizionat un film 3D cu desene animate, pentru ei a fost organizat un concert, 
susţinut de vedetele autohtone. Fiecare copil a primit şi cadouri: costume, cărţi, rechizite şco-
lare, dulciuri şi jucării. Banca a dăruit Gimnaziului-internat un aragaz industrial performant, 
echipament sportiv, biciclete, rechizite, haine pentru elevi.
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Volumul mijloacelor băneşti, donate anual de către companii variază în intervalul de 40-500 de lei 
per angajat, iar costul mijloacelor materiale – în intervalul 100-4000 de lei per angajat. În profil te-
ritorial, mijloacele alocate de către companii în scopuri filantropice şi de sponsorizare sunt direcţio-
nate în proporţia de 35% pentru persoanele şi instituţiile din mediul rural şi 65% pentru persoanele 
şi instituţiile din mediul urban.

În general, determinarea concretă a volumului de mijloace financiare şi materiale alocate de către 
companiile private în scopuri filantropice şi de sponsorizare întâmpină anumite dificultăţi. Deşi ra-
poartele financiare, prezentate de companiile private Biroului Naţional de Statistică conţin astfel de 
informaţii,12 o sinteză a datelor din formularele respective nu este încă disponibilă.

O impresie despre mărimea sumelor de bani alocate la nivel naţional pentru sponsorizări şi acte de 
caritate de către agenţi economici poate fi făcută doar în baza datelor disponibile din anii 2002, 2003 
şi 2004. Astfel, în anul 2004 suma respectivă a fost de 202,9 mil. lei, ce reprezintă 4,78% din profilul 
total pe economie şi 0,63% din Produsul Intern Brut.13 Cu regret, dezagregarea acestor date pe dome-
niile relevante pentru odm 2 nu este cunoscută.

În preocupările de susţinere a activităţilor relevante pentru odm 2, companiile private întâmpină 
anumite greutăţi, principalele din ele fiind legate, conform declaraţiilor acestora, de birocratizarea 
excesivă a modului de deducere din sumele supuse impozitării a mijloacelor utilizate în scopuri de 
filantropie şi de sponsorizări.

4.5. Contribuţii la dezvoltarea comunitară

Participarea companiilor din sectorul privat la dezvoltarea comunitară se realizează prin mai multe 
forme, principalele din ele fiind:
12 raport financiar anual // www.statistica.md, accesat la 15 mai 2012
13 alexandru Oprunenco, valeriu prohniţchi, Mihai rusu. evaluarea responsabilităţii Sociale corporative în Moldova. expert-Grup, chişinău, 2005

Sărbătorilor de iarnă împreună cu copiii de la gimnaziul-internat din văscăuți. Pe data 22 
decembrie 2011 Victoriabank a organizat un concurs pentru copiii de la Gimnaziul-internat 
din Văscăuţi, unde rolurile de Moş Crăciun şi Alba ca Zăpada au fost interpretate de către an-
gajaţii băncii. La concurs au participat circa 100 de copii, 66 de băieţi şi 36 de fete, care au inter-
pretat poezii şi cântece. În afară de cadourile pentru premianţi, Victoriabank a oferit bibliotecii 
Gimnaziului-internat şi o colecţie de cărţi.

campania ”un mărțișor pentru un zâmbet”. Această campanie a avut drept scop socializarea 
şi susţinerea copiilor din familiile social-vulnerabile. Pe data de 1 martie 2010, banca a adus 
primăvara clienţilor şi partenerilor săi, oferindu-le în dar mărţişoare şi felicitări originale. Cele 
circa 5000 de mărţişoare şi felicitări au fost confecţionate manual de către copiii talentaţi din 
familii social-vulnerabile în parteneriat cu centrul-atelier de producere a obiectelor de artiza-
nat din cadrul Asociaţiei Pedagogilor şi Părinţilor „Ştefăneşti”, satul Ştefăneşti, raionul Floreşti. 
Prin această campanie, Victoriabank a transformat o tradiţională acţiune de primăvară într-un 
program social, menit să implice clienţii săi în ajutorarea copiilor aflaţi în dificultate.

Sursa: Victoriabank, 2012
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 ◆ acordarea unui sprijin direct autorităţilor publice locale în ameliorarea con-
diţiilor în care activează instituţiile de învăţământ, identificarea copiilor ne-
şcolarizaţi şi a celor care au abandonat şcoala;

 ◆ participarea la elaborarea şi implementarea strategiilor comunitare de dez-
voltare, promovând măsurile orientate spre creşterea gradului de cuprindere 
în învăţământ şi susţinerea copiilor şi a familiilor aflate în situaţii dificile;

 ◆ încurajarea propriilor angajaţi să se implice împreună cu familiile, rudele şi 
prietenii în activităţile concrete de susţinerea a instituţiilor de învăţământ şi 
a copiilor cu necesităţi educaţionale speciale;

 ◆ antrenarea în elaborarea, realizarea şi asigurarea viabilităţii proiectelor şi 
programelor implementate;

 ◆ informarea şi sensibilizarea cetăţenilor din localităţile respective în proble-
mele stringente apărute în viaţa cotidiană a comunităţii, instruirea lor în 
domeniile ce ţin de stabilirea priorităţilor, argumentarea şi ierarhizarea ne-
cesităţilor, cooperarea eforturilor, utilizarea raţională a resurselor locale, sta-
bilirea parteneriatelor.

Un exemplu relevant de mobilizare a companiilor private în dezvoltarea comunitară o reprezintă 
activitatea Fondului de Investiţii Sociale din Moldova, care pe parcursul anilor 2009-2011 a imple-
mentat cu succes 258 de proiecte, din care circa 80 au avut drept scop revitalizarea şi renovarea in-
stituţiilor de învăţământ, ameliorarea căilor de acces la instituţiile educaţionale.14 Companiile private 
care efectuează lucrări, prestează servicii sau furnizează bunuri pentru proiectele implementate de 
către Fondul de Investiţii Sociale din Moldova sunt selectate prin proceduri transparente, în baza 
unei competiţii deschise.

Practic, toate cele 17 companii private incluse în studiu, participă într-un mod sau altul la dezvolta-
rea comunitară. Această participare se efectuează, în primul rând, prin inițierea şi participarea anga-
jaţilor acestor companii în diverse activităţi de susţinere a instituţiilor de învăţământ şi a familiilor 
aflate în situaţii dificile, prin contribuţii la elaborarea strategiilor şi a planurilor comune de acţiuni, 
mobilizarea angajaţilor şi a familiilor lor în activităţile comunitare de voluntariat, susţinerea campa-

14 Fondul de investiţii Sociale din Moldova. raport anual 2011 / www.msif.md, accesat la 30 iulie 2012

Caseta 9.
Contribuţii la dezvoltarea comunitară – Proiectul “Noi apreciem inteligenţa”

Compania “StarNet” activează în sectorul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor şi oferă o 
gamă largă de servicii în mai multe localităţi ale Republicii Moldova. În anul 2009 Compania a 
lansat Proiectul social “Noi apreciem inteligenţa”. Obiectivele de bază ale acestui proiect sunt:

 ◆ stimularea interesului şi motivarea elevilor pentru învăţătură;
 ◆ acordarea de asistenţă elevilor în pregătirea profesională şi creşterea 

performanţelor individuale ale acestora;
 ◆ formarea la elevi a abilităţilor de învăţare pe întreg parcursul vieţii;
 ◆ eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor 

educaţionale;
 ◆ stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi civice a elevilor;
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 ◆ perfecţionarea mecanismelor de monitorizare şi de evaluare a rezulta-
telor învăţării.

În scopul familiarizării elevilor cu noile instrumente ale tehnologiei informaţiei şi a comu-
nicaţiilor, Compania “StarNet” a creat Portalului informativ www.liceu.md, la care au acces 
elevii, părinţii cadrele didactice şi cele manageriale din instituţiile de învăţământ general din 
Republica Moldova. În cadrul proiectului, Compania “StarNet” oferă acces la Internet, asigură 
procurarea, instalarea şi mentenanţa echipamentelor necesare, organizează concursuri şi de-
cernează premii celor mai buni elevi.

Elevii, părinţii, cadrele didactice şi cele manageriale din instituţiile implicate în proiect au po-
sibilitatea să-şi organizeze şi să-şi plaseze informaţiile referitoare la procesul de studii pe por-
talul oferit de către companie. Tot pe acest portal pot fi create forumuri de discuţii, galerii 
multimedia, profiluri ale instituţiilor etc.

Fiecare instituţie de învăţământ poate plasa pe portal informaţiile referitoare la istoria liceului, 
cadrele didactice, orarul lecţiilor şi al activităţilor extracurriculare, situaţia şcolară a fiecărui 
elev. Cadrele didactice pot sa-şi organizeze propriile informaţii: registrul fiecărei clase, orarul, 
agenda personalizată, rapoartele lunare şi cele anuale, suporturile didactice etc. La rândul lor, 
elevii pot consulta informaţiile afişate de conducerea şi cadrele didactice ale instituţiei respec-
tive de învăţământ, având totodată posibilitatea să-şi creeze propriile profiluri.

Prin intermediul portalului, părinţii pot monitoriza on-line situaţia şcolară a propriilor copii, 
se pot implica în discuţiile referitoare la organizarea procesului educaţional, pot contribui cu 
sugestii de perfecţionare a procesului instructiv-educativ. Un merit deosebit al proiectului con-
stă în faptul că el oferă părinţilor aflaţi departe posibilitatea de a monitoriza situaţia şcolară a 
propriilor copii.

Pentru a motiva elevii să înveţe cât mai bine, Compania “StarNet” desfăşoară în cadrul Proiec-
tului concursul “Topul succesului”. Premierea elevilor care au cele mai bune rezultate la învă-
ţătură se efectuează în cadrul unor careuri solemne şi a concertelor de totalizare, la care sunt 
invitaţi atât elevii şi părinţii, cât şi personalităţi notorii din comunităţile respective.

Iniţial, având sprijinul deplin al Primăriei şi al mai multor instituţii de învăţământ, proiectul a 
fost lansat în municipiul Chişinău. Succesul proiectului a fost determinat, în mare măsură, de 
existenţa unor relaţii strânse de colaborare cu comunităţile locale. În prezent, în proiect sunt 
implicate 21 de instituţii de învăţământ din Chişinău şi Ungheni, existând perspective de ex-
tindere a proiectului şi în alte localităţi ale Republicii Moldova.

În cadrul acţiunilor de dezvoltare comunitară, Compania “StarNet” a lansat serviciul Wi-Fi 
gratuit în mai multe localităţi din Republica Moldova, a organizat Concertul de binefacere 
“Eterna primăvară”, a participat la Festivalul “Tinerii pentru Moldova”, la acţiunile de caritate 
de la Gimnaziul-internat din satul Cărpineni, raionul Hânceşti.

Sursa: StarNet, 2012
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niilor de informare şi sensibilizare, crearea de noi servicii destinate să amelioreze situaţia din dome-
niul educaţiei.

Analiza activităţilor de dezvoltare comunitară, realizate în cadrul mai multor proiecte, finanţate atât 
de organizaţiile internaţionale, cât şi de cele din Republica Moldova, relevă faptul că creşterea gra-
dului de participare a sectorului privat în realizarea odm 2 la nivel de comunităţi poate fi asigurată 
printr-o implicare mai largă a companiilor mici şi a celor mijlocii. Aceste companii au legături directe 
cu comunităţile, mulţi din patronii şi angajaţii companiilor respective sunt originari sau chiar locu-
iesc în comunităţile respective şi cunosc din primele surse situaţia instituţiilor educaţionale şi nivelul 
de trai al fiecărei familii. Este important ca activităţile de filantropie şi de sponsorizare a companiilor 
mici şi mijlocii să fie complementate cu participarea nemijlocită în elaborarea, implementarea, mo-
nitorizarea şi evaluarea de strategii, programe şi planuri de dezvoltare comunitară, axate pe amelio-
rarea situaţiei instituţiilor educaţionale din localităţile respective.

4.6. Extinderea practicilor de responsabilitate socială corporativă

Creşterea rolului sectorului privat în Republica Moldova în realizarea odm 2 poate fi asigurată prin 
sistematizarea, extinderea şi eficientizarea activităţilor de responsabilitate socială corporativă. Re-
zultatele ultimelor studii efectuate în acest domeniu relevă faptul, că mai multe întreprinderi private 
din ţara noastră au demarat activităţile de modernizare a propriului business prin implementarea în 
managementul corporativ a practicilor de responsabilitate socială.15 Primele companii care au iniţiat 
procesele de includere a principiilor de responsabilitate socială în strategia de dezvoltare a întreprin-
derii au fost cele cu capital străin şi cele mixte.

Un rol important în extinderea practicilor de responsabilitate socială corporativă în ţara noastră l-a 
avut Proiectul “Pactul Global ONU”, implementat cu ajutorul Programului Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare.16 Proiectul a avut drept scop promovarea responsabilităţii sociale corporative şi conso-
lidarea Reţelei Locale a Pactului Global în Moldova, sporirea participării companiilor-membre ale 
reţelei în dialogurile privind elaborarea politicilor în domeniul antreprenorialului responsabil, iden-
tificarea şi intermedierea parteneriatelor publice-private pentru a spori dezvoltarea comunitară şi 
implicarea socială a companiilor.

În prezent, Reţeaua Locală a Pactului Global în Moldova include 27 de organizaţii participante, din 
care 17 companii private.17 Cele mai frecvente domenii de implementare a programelor sociale ale 
organizaţiilor ce au aderat la Pactul Global sunt:

 ◆ Acţiunile de caritate;
 ◆ Susţinerea proiectelor cultural-educative;
 ◆ Ocrotirea sănătăţii;
 ◆ Dezvoltarea regională;
 ◆ Creşterea economică şi implementarea tehnologiilor moderne în scopul dez-

voltării comunităţilor;
 ◆ Protecţia mediului.

15  lilia covaş, aurelia braguţă. responsabilitatea socială: aspecte practice. academia de Studii economice a Moldovei, chişinău, 2009 
buciuşcan Silvia. responsabilitatea socială a întreprinderilor în contextul integrării republicii Moldova în comunitatea europeană : teză. – 
chişinău, 2010

16 www.undp.md, accesat la 15 mai 2012
17 www.unglobalcompact.org, accesat la 20 mai 2012
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Tabelul 15.
domeniile de implementare a programelor sociale de către unele întreprinderi ce au 
aderat la Pactul global oNU

denumirea întreprinderii
domenii de implementare

Caritate
Cultură şi 
educaţie

ocrotirea 
sănătăţii

dezvoltarea 
regională

dezvoltarea 
comunităţilor

Protecţia 
mediului

avOn Moldova S.r.l. +

bc „Mobiasbanca – Groupe Societe 
Generale”

+ + +

bc Moldova agroindbank S.a. + + +

„efes vitanta Moldova brewery” S.a. +

icS „endava” Srl + + +

icS “red union Fenosa” S.a. + + + +

i.M. „Sun communications” S.r.l. + + +

JSc „natur bravo” S.a. +

JSc „Orange Moldova” S.a. + + +

JScb „eurocreditbank” S.a. +

„lafarge ciment” S.a. + +

„leogrand co” S.r.l. +

„Moldcell” S.a. + + + +

ptc “bioprotect” S.r.l. + + +

Sursa: Adaptat după tabelul 3 din articolul “Identificarea şi selectarea programelor sociale prioritare pentru întreprindere”, autori Lilia 
Covaş şi Silvia Buciuşcan, Revistă ştiinţifico-didactică „Economica”, an. XVII, nr. 5 (octombrie) (69)/2009

Din datele prezentate în tabelul de mai sus se observă că activităţile de caritate, de susţinere a culturii 
şi a educaţiei sunt cele mai frecvente în programele de responsabilitate socială a întreprinderilor din 
cadrul Reţelei Locale a Pactului Global în Moldova.

În general, între profilurile de activitate economică a companiilor private şi domeniile de imple-
mentare a programelor sociale nu există o legătură directă, criteriile principale de selectare de către 
întreprinderi a domeniilor de intervenţie fiind bazate mai mult pe percepţia publică a acţiunilor so-

Caseta 10.
Activităţi de susţinere a educaţiei prin programe de responsabilitate socială

În anul 2009, Întreprinderea Mixta „Orange Moldova S.A.” a lansat în ţara noastră Funda-
ţia “Orange Moldova”. Conform afirmaţiilor directorului general Ludmila Climoc, lansarea 
Fundației a reprezentat încă o dovada a angajamentului consolidat al companiei „Orange Mol-
dova S.A.” de a investi in dezvoltarea Republicii Moldova, de a contribui la realizarea diverselor 
proiecte sociale de susținere a copiilor şi familiilor vulnerabile, de a oferi suport in dezvoltarea 
educaţiei şi culturii.
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Proiectele principale, implementate de către Fundaţie în ultimii ani sunt:

Spectacole muzicale pentru copiii defavorizaţi din şcolile internat şi cei cu dizabilităţi “Copi-
lărie – dulce feerie” şi “Armonii autumnale”. La aceste spectacole, în cadrul cărora au evoluat 
artişti notorii din Republica Moldova, au participat circa 3200 de copii din raioanele Anenii 
Noi, Bender, Căuşeni, Făleşti, Ialoveni, Leova, Rezina, Străşeni, Teleneşti şi din municipiul 
Chişinău.

Utilizarea tehnologiilor informaționale în instituțiile speciale pentru copii cu deficienţe fizice 
si senzoriale. Proiectul a avut drept scop facilitarea accesului copiilor cu dizabilităţi la o edu-
caţie de calitate prin intermediul noilor tehnologii informaţionale, contribuind astfel la inclu-
ziunea acestora în viaţa socială. În cadrul Proiectului, în instituţiile rezidenţiale au fost create 
şi dotate cu echipament performant opt săli cu calculatoare. Pentru copiii slab văzători şi cei 
nevăzători suplimentar au fost procurate calculatoare cu tastaturi de tipul Braille. Pe parcursul 
anilor 2008–2011, beneficiari ai acestui proiect au fost circa 2000 de copii din instituţiile educa-
ţionale specializate pentru copiii cu probleme fizice şi senzoriale din raioanele Cahul, Călăraşi 
şi Hânceşti, municipiile Bălţi şi Chişinău.

Sistem de încălzire a sălii sportive a Şcolii-internat auxiliare pentru copiii cu deficienţe mintale 
din oraşul Străşeni. Pornind de la faptul că sportul şi cultura sunt elementele care contribuie 
într-un mod semnificativ la compensarea, recuperarea şi integrarea socială a copiilor, Funda-
ţia “Orange Moldova” şi-a propus să doteze sala sportivă a acestei şcoli cu un sistem modern 
de încălzire. Datorită acestui sistem, sala sportivă a devenit funcţională şi în perioada rece a 
anului, fapt ce a permis celor 140 de elevi, care, în majoritatea absolută a cazurilor, provin din 
familii defavorizate, să beneficieze de condiţii decente pentru desfăşurarea activităţilor sporti-
ve şi cultural artistice.

Burse pentru fetele din instituţiile de tip internat. Proiectul a avut drept scop şcolarizarea fete-
lor care provin din medii nefavorabile şi reducerea inegalităţii în accederea lor la studii profe-
sionale. Pe parcursul anilor 2011-2012 Fundaţia a oferit 298 de burse de până la 1000 de dolari 
SUA fiecare, care au fost acordate fetelor din gimnaziile de tip internat pentru copiii orfani şi 
rămaşi fără îngrijirea părinţilor şi din şcolile-internat auxiliare, aflate în ultimul an de studii.

În activităţile sale Fundaţia “Orange Moldova” se bazează pe experienţa bogată a Fundaţiei 
Orange, care activează în peste 30 de ţări din Europa şi din Africa şi care are lansate peste 500 
de proiecte.

Sursa: Fundaţia Orange, 2012
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ciale întreprinse. Totuşi, în cazul programelor sociale de susţinere a educaţiei se remarcă participarea 
mai pronunţată a instituţiilor financiar bancare şi a celor din domeniul tehnologiei informaţiilor şi a 
comunicaţiilor.

În luna octombrie a anului 2011 Comisia Europeană a publicat o nouă politică în domeniul respon-
sabilităţii sociale corporative pentru anii 2011-2014. Strategia respectivă include următoarele opt 
domenii:18

 ◆ Creşterea vizibilităţii activităţilor de responsabilitate socială corporativă şi 
diseminarea bunelor practici;

 ◆ Creşterea nivelului de încredere în business şi monitorizarea acestuia;
 ◆ Îmbunătăţirea procedurilor de auto- şi co-reglementare;
 ◆ Consolidarea pieţei şi recompensa pentru activităţile de responsabilitate so-

cială corporativă;
 ◆ Îmbunătăţirea mecanismelor de deschidere de către companii a informaţii-

lor sociale şi de mediu;
 ◆ Integrarea în continuare în educaţie, formare şi cercetare a materiilor de res-

ponsabilitate socială corporativă;
 ◆ Promovarea la nivel naţional şi sub-naţional a importanţei politicilor în ma-

terie de responsabilitate socială corporativă;
 ◆ Alinierea mai bună a abordărilor europene şi globale la rigorile responsabi-

lităţilor sociale corporative.

Evident, întreprinderile din Republica Moldova fac doar primii paşi în implementarea bunelor prac-
tici de responsabilitate socială corporativă, însă acţiunile în anumite domenii ale noilor politici eu-
ropene de responsabilitate corporativă – instruirea factorilor de decizie şi diseminarea informaţiilor 
referitoare la activitățile de responsabilitate socială –, nu ar necesita eforturi materiale şi financiare 
mari.

O schimbare spre bine în această direcţie ar putea fi realizată prin schimbarea mentalităţii proprie-
tarilor şi a factorilor de decizie din cadrul companiilor private şi actualizarea cadrului normativ-ju-
ridic, care reglementează activităţile de business. Astfel, conform rezultatelor unui sondaj realizat în 
rândul a 119 manageri de întreprinderi cu o activitate socială de rezonanţă, principalele motive in-
vocate de antreprenori privind elaborarea şi publicarea rapoartelor sociale nu ţin de lipsa resurselor, 
ci mai mult de subestimarea rolului acestora în mobilizarea sectorului privat la acţiuni de responsa-
bilitate socială.

Tabelul 16.
Motivele invocate de antreprenori privind elaborarea şi pulicarea rapoartelor sociale

Motivul Frecvenţa

pentru că nu sunt obligatorii 36,5%

nu avem solicitări la astfel de rapoarte 30,8%

nu prezintă nici un interes 10,6%

prevede cheltuieli financiare şi de timp 9,6%

lipsa cunoştinţelor necesare pentru elaborarea raportului 5,8%

18 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/new-csr/act_en.pdf, accesat la 10 mai 2012
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Motivul Frecvenţa

nu avem personal care să-l elaboreze 5,8%

alte motive 1,0%

Sursa: Adaptat după figura 2.3 din teza de doctor în economie “Responsabilitatea socială a întreprinderilor în contextul integrării 
Republicii Moldova în Comunitatea Europeană”, Buciuşcan Silvia, 2010

Rezultatele sondajului din tabelul de mai sus pun în evidenţă faptul că în elaborarea şi publicarea 
rapoartelor sociale companiile ocupă o poziţie de expectativă, aşteptând să fie îndemnate sau să fie 
obligate de către cineva. Evident, această afirmaţie nu se referă la companiile membre ale Reţelei 
Locale a Pactului Global în Moldova, care şi-au asumat benevol obligativitatea de a elabora şi de a 
publica rapoartele sociale. Iniţiatori în elaborarea rapoartelor sociale sunt companiile ICS TOTAL 
LEASING S.A., „Bioprotect” S.R.L., „Moldcell” S.A., „Red Union Fenosa” S.A., „Moldova Agroind-
bank” S.A. ş.a., rapoartele respective fiind disponibile şi în Internet.

În opinia cercetătorilor, principalele măsuri de sporire a responsabilităţii sociale a întreprinderilor 
din Republica Moldova în perioada de integrare în Comunitatea Europeană includ:19

 ◆ înlocuirea abordărilor tradiţionale ale activităţilor filantropice din întreprin-
deri cu un concept mai nou de responsabilitate socială a întreprinderilor;

 ◆ implicarea directă a conducerii şi crearea unei echipe manageriale pentru 
acţiunile de responsabilitate socială;

 ◆ declararea despre trecerea la activităţi de responsabilitate socială şi abţinerea 
de la alte programe, dacă acestea nu ţin de investiţii sociale;

 ◆ planificarea activităţilor de responsabilitate socială;
 ◆ raportarea privind responsabilitatea socială a întreprinderii.

În desfăşurarea activităţilor de responsabilitate socială, companiile private se confruntă şi cu anumi-
te greutăţi, principalele din ele fiind imperfecţiunea reglementărilor normativ-juridice, încercările 
unor reprezentanţi ai autorităţilor publice de a orienta activităţile de responsabilitate socială în func-
ţie de conjunctura politică, insuficienţa mijloacelor materiale şi financiare disponibile.

4.7. Consolidarea parteneriatelor dintre companiile private, organizaţiile 
societăţii civile şi autorităţi

Parteneriatele dintre companiile private, organizaţiile societăţii civile şi organele administraţiei pu-
blice pot contribui într-o măsură decisivă la impulsionarea activităţilor relevante pentru atingerea 
ţintelor naţionale ale odm 2 în Republica Moldova. Aceste parteneriate pot contribui, în special, la:

 ◆ identificarea mai rapidă a problemelor cu care se confruntă atât fiecare insti-
tuţie de învăţământ, cât şi fiecare familie defavorizată ce are copii de vârsta 
învăţământului obligatoriu;

 ◆ elaborarea şi implementarea de strategii, programe şi planuri de acţiuni axate 
pe necesităţile concrete ale beneficiarilor direcţi: copiii neşcolarizaţi şi cei ce 
au abandonat şcoala, elevii ce absentează, elevii cu dizabilităţi, copiii aflaţi în 
conflict cu legea, familiile aflate în situaţii dificile etc.;

19 buciuşcan Silvia. responsabilitatea socială a întreprinderilor în contextul integrării republicii Moldova în comunitatea europeană : teză. – 
chişinău, 2010
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 ◆ favorizarea dezvoltării comunitare prin creşterea gradului de participare a 
cetăţenilor la luarea şi implementarea deciziilor de interes local, promovarea 
rolului decisiv al educaţiei în asigurarea unui viitor mai bun pentru propriii 
copii;

 ◆ facilitarea proceselor de realizare a proiectelor de responsabilitate socială 
prin externalizarea serviciilor, implicarea mai activă a tuturor părţilor inte-
resate, mobilizarea comunităţilor.

Din datele colectate în cadrul studiului sociologic rezultă că toate din cele 17 companii private inclu-
se în studiu au stabilite relaţii de parteneriat. Cele mai frecvente sunt relaţiile de parteneriat cu autori-
tăţile publice şi instituţiile de stat – 15 parteneriate; cu organizaţiile societăţii civile – 13 parteneriate; 
cu alte companii private – 6 parteneriate.

În cadrul parteneriatelor cu autorităţile publice, companiile private contribuie la susţinerea financi-
ară a activităţilor de organizare a evenimentelor de interes public, oferă mijloace financiare şi ma-
teriale pentru susţinerea activităţilor de filantropie şi sponsorizări. Relaţiile directe de parteneriat, 
stabilite de către companiile private cu anumite instituţii educaţionale au drept scop atât acordarea 
de ajutoare, cât şi participarea directă a angajaţilor companiilor în organizarea unor evenimente co-
mune: sărbători, concerte, competiţii artistice şi sportive etc.

Companiile private, în special cele mari şi cu participare străină, suplimentar la activităţile filantropi-
ce şi de sponsorizare pe care le desfăşoară direct, atrag organizaţiile societăţii civile la implementarea 
proiectelor de responsabilitate socială, alocându-le în acest scop mijloacele financiare şi materiale 
necesare. În calitate de exemple de bună practică menţionăm implementarea mai multor proiecte 
susţinute de către Întreprinderea Mixtă „Orange Moldova S.A.” de către Asociaţia Obştească “Vatra” 
şi Instituţia Privată “Centrul de Informaţii Universitare”.

Parteneriatele dintre companiile private, organizaţiile societăţii civile şi autorităţi ar fi mult mai efici-
ente, dacă companiile şi organizaţiile societăţii civile ar avea o viziune mai clară asupra perspectivelor 
de atingere a ţintelor odm 2 în Republica Moldova.

Din analiza informaţiilor colectate în cadrul studiului sociologic derivă concluzia că percepţia aces-
tor perspective este mai mult pesimistă decât optimistă. Astfel, din cele 17 companii private incluse 
in studiu, doar două companii au declarat că atingerea acestor ţinte este posibilă. O situaţie similară 
se atestă şi în cazul organizaţiilor societăţii civile, doar trei din cele 15 organizaţii incluse în studiu 
opinând că atingerea ţintelor odm 2 este posibilă.

La fel de rezervate sunt companiile private şi organizaţiile societăţii civile în evaluarea eforturi-
lor depuse de către stat pentru atingerea ţintelor odm 2. Astfel, doar două companii private din 
cele 17 incluse în studiu au afirmat că aceste eforturi pot fi apreciate cu calificativul “bune”, celelalte 
pronunțându-se pentru calificativele “lipsă”, “slabe” şi “medii”. În cazul sectorului asociativ, doar trei 
din cele 15 organizaţii ale societăţii civile au optat pentru calificativul “bune”, restul calificativelor 
fiind mai inferioare.

Un anumit scepticism se atestă şi în perceperea eforturilor depuse de către companiile private şi or-
ganizaţiile societăţii civile în atingerea ţintelor odm 2. Astfel, majoritatea absolută a companiilor 
private incluse în studiu au evaluat eforturile respective, depuse de către organizaţiile societăţii civile, 
ca fiind lipsă, slabe sau medii. Nici o companie privată nu a dat calificativul “bine” şi “foarte bine”. 
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Exact la fel, în evaluările făcute de către organizaţiile societăţii civile referitoare la eforturile depuse 
de către companiile private, cel mai des se întâlnesc calificativele “lipsă”, „slabe” sau „medii”.

În dezvoltarea parteneriatelor, companiile private, organizaţiile societăţii civile şi autorităţile publice 
ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a ajunge la un consens privind principalele problemele 
cu care se confruntă învăţământul din Republica Moldova în atingerea ţintelor odm 2 şi căile de so-
luţionare a acestora. Parteneriatele ar trebui să se bazeze pe o agendă comună de acţiuni, care ar oferi 
tuturor actorilor posibilităţi maxime de a-şi valorifica capacităţile inerente: entuziasm, flexibilitate şi 
potenţial uman în cazul organizaţiilor societăţii civile; compasiune, resurse umane şi materiale în ca-
zul companiilor private; împuternicirile de a reglementa, organiza şi asigura funcţionarea sistemului 
de învăţământ în cazul autorităţilor şi instituţiilor de stat.
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capitOlul 5. 
CoNCLUzII ŞI ReCoMANdĂRI
Datele statistice confirmă faptul că realizarea sarcinilor referitoare la învăţământul preşcolar, asuma-
te de către Republica Moldova în cadrul odm 2, este posibilă, în acest sub-sector al educaţiei fiind 
înregistrate progrese semnificative.

În cazul învăţământului primar succesele sunt mai modeste, însă progresele înregistrate în educaţia 
preşcolară creează premize pentru o eventuală creştere şi în acest nivel al învăţământului general 
obligatoriu.

Situaţia în domeniul învăţământului gimnazial, parte componentă a învăţământului general obliga-
toriu, rămâne a fi dificilă, rata de cuprindere în învăţământul gimnazial din localităţilor rurale fiind 
în scădere. În consecinţă, în ansamblu pe ţară, rata de cuprindere în învăţământul general obligatoriu 
este şi ea în scădere, fapt ce face puţin probabilă atingerea către anul 2015 a ţintelor odm 2, asumate 
de către Republica Moldova.

Deşi odm 2 include şi sarcina referitoare la menţinerea ratei de alfabetizare a persoanelor de 15-24 
de ani la nivelul de 99,5%, mecanismele existente de evaluare şi de monitorizare nu asigură calcularea 
şi trasarea valorilor indicatorului respectiv, datele statistice publicate în prezent nefiind dezagregate 
pe grupe de vârstă. În condiţiile în care ratele de cuprindere în învăţământul general obligatoriu sunt 
în scădere, lipsa datelor statistice referitoare la ratele de alfabetizare a persoanelor de 15-24 de ani ar 
putea duce la subestimarea fenomenului de neştiinţă de carte de către persoanele tinere.

Succesul procesului de implementare a politicilor educaţionale, care au drept scop realizarea în vo-
lum deplin a sarcinilor asumate de Republica Moldova în cadrul odm 2, depinde în egală măsură 
atât de eforturile depuse de guvernare, cât şi de eficacitatea procesului de colaborare a autorităţilor 
publice cu societatea civilă şi sectorul privat. Cu regret însă, documentele de politici educaţionale în 
vigoare nu prevăd în mod explicit acţiuni concrete de extindere a acestui proces.

Din cele circa 6.400 de organizaţii ale societăţii civile, înregistrate de către Ministerul Justiţiei, circa 
500, ce constituie 7,8% din numărul total de organizaţii înregistrate, îşi declară prin însăşi denumirea 
lor intenţia de a desfăşura activităţi relevante pentru realizarea odm 2 în Republica Moldova. Însă, 
circa 200 din aceste organizaţii reprezintă asociaţii ale părinţilor, care, pe lângă implicarea elevilor, 
părinţilor şi a comunităţilor în viaţa şcolară, colectează de la părinţi mijloace băneşti şi oferă plăţi 
informale cadrelor didactice şi celor de conducere din şcoli, activitate percepută neunivoc de opinia 
publică.

În profil teritorial, majoritatea organizaţiilor neguvernamentale ce desfăşoară activităţi relevante 
pentru odm 2 sunt concentrate în Chişinău şi în centrele raionale, în localităţile rurale activând 
doar 13% din numărul total de organizaţii neguvernamentale. Întrucât scăderea ratelor de înrolare în 
învăţământul obligatoriu este cu mult mai pronunţată anume în localităţile rurale, faptul că în aceste 
localităţi organizaţiile neguvernamentale sunt mai puţin vizibile reprezintă o constrângere semnifi-
cativă în extinderea rolului societăţii civile în realizarea odm 2.
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Nivelul de cunoaştere a documentelor internaţionale şi a celor naţionale cu privire la priorităţile de 
dezvoltare şi a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului este foarte înalt doar în cazul organizaţiilor 
societăţii civile cu sediul în Chişinău. În cazul organizaţiilor din afara Chişinăului nivelul de cunoaş-
tere a documentelor respective este cu mult mai jos. Atât în Chişinău, cât şi în localităţile din afara 
capitalei sunt mai puţin cunoscute documentele de la Accra (2008) şi Busan (2011).

Organizaţiile societăţii civile sunt antrenate tot mai des în prestarea serviciilor relevante pentru 
odm 2, sursele de finanţare fiind, în majoritatea cazurilor, din proiectele implementate în Republi-
ca Moldova cu ajutorul partenerilor internaţionali de dezvoltare şi din contribuţiile unor donatori 
străini. Serviciile relevante pentru odm 2 sunt prestate, în principal, doar de organizaţiile societăţii 
civile ce îşi au sediul în capitală. Cu regret, autorităţile locale din raioane şi municipii şi, cu atât mai 
mult, din oraşe şi sate, nu atrag organizaţiile societăţii civile în prestarea serviciilor educaţionale, me-
toda de externalizare a unor astfel de servicii fiind percepută ca fiind una ieşită din comun.

Organizaţiile societăţii civile au un rol activ în sensibilizarea şi informarea factorilor de decizie şi 
a opiniei publice în domeniile relevante pentru odm 2. Acest rol al organizaţiilor societăţii civile 
devine unul şi mai important în cazul sensibilizării şi informării anume a familiilor din care provin 
copiii ce nu sunt încadraţi în nici un program de educaţie preşcolară sau în învăţământul general 
obligatoriu, familii care, în mare măsură, se caracterizează printr-o participare foarte modestă în 
viaţa comunitară şi printr-un acces redus la mijloacele de informare in masă. Principalele obstacole 
cu care se confruntă organizaţiile societăţii civile în activităţile de sensibilizare şi informare constau 
în insuficienţa mijloacelor financiare în cazul apelării la serviciile mass-media private, ponderea scă-
zută a emisiunilor cu caracter social în mass-media publică, tirajele modeste ale publicaţiilor tipărite 
destinate părinţilor şi copiilor.

În cadrul sectorului asociativ din Republica Moldova au apărut şi s-au afirmat organizaţii neguverna-
mentale, activităţile cărora în domeniile relevante pentru odm 2 reprezintă modele demne de urmat 
şi de alte organizaţii ale societăţii civile. Lucrând în strânsă colaborare şi având suportul sectorului 
asociativ din ţările cu democraţii afirmate, aceste organizaţii implementează în ţara noastră noi abor-
dări, bazate pe extinderea educaţiei incluzive, implicarea cât mai largă a părinţilor şi a comunităţilor 
locale. Diseminarea modelelor şi a exemplelor de bune practici ar trebui să fie o sarcină comună atât 
a sectorului asociativ, cât şi a partenerilor din organele administraţiei publice centrale şi locale.

Un rol important în promovarea schimbării revine relaţiilor de parteneriat pe care le stabilesc or-
ganizaţiile societăţii civile cu ceilalţi actori, care sunt activi în domeniile relevante pentru odm 2: 
autorităţile publice centrale şi locale, organizaţiile internaţionale, partenerii de dezvoltare, agenţii 
economici, alte organizaţii ale societăţii civile. În general, aceste relaţii sunt bine dezvoltate, cu ex-
cepţia parteneriatelor dintre organizaţiile societăţii civile şi agenţii economici, care necesită extinderi 
substanţiale.

În promovarea schimbării, organizaţiile societăţii civile se confruntă cu anumite greutăţi, principa-
lele din ele fiind irelevanţa şi, uneori, caracterul declarativ al unor documente de politici, persistenţa 
în interacţiunea dintre organizaţiile societăţii civile şi organele administraţiei publice a mai multor 
elemente de formalism. Impactul activităţilor desfăşurate de către organizaţiile societăţii civile în 
domeniile relevante pentru odm 2 ar fi şi mai puternic atât la nivel central, cât şi la cel local, dacă 
autorităţile publice ar fi mai deschise pentru colaborare.
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Gradul de implicare a sectorului privat în activităţile ce au drept scop atingerea ţintelor odm 2 în 
Republica Moldova este determinat, în mare măsură, de perceperea importanţei educaţiei de către 
cetăţenii acestei ţări. Pornind de la faptul că educaţia este percepută de către cetăţeni ca fiind unul 
din puţinele sectoare în care situaţia este relativ bună şi, implicit, nu necesită intervenţii la nivel de 
sistem, majoritatea companiilor private îşi planifică activităţile relevante pentru odm 2 în baza unor 
cerinţe şi nevoi concrete ale cetăţenilor, comunităţilor şi instituţiilor de învăţământ sau în baza suges-
tiilor şi rugăminților formulate explicit de către autorităţi.

Deşi întreprinderile private mici şi mijlocii au cea mai mare pondere în numărul total de întreprin-
deri, activităţile de rezonanţă în domeniile relevante pentru odm 2, cu excepţia celor de caritate, 
sunt desfăşurate în mod sistematic doar de întreprinderile mari, în special de cele cu participare stră-
ină şi acoperire naţională.

Sectorul privat poate contribui în mare măsură la reducerea neşcolarizării, absenteismului şi abando-
nului şcolar prin combaterea muncii copilului, fenomen reprobabil, caracteristic, în principal, pentru 
localităţile rurale din Republica Moldova. Patronatele din sectorul agricol au contribuit prin acţiuni 
concrete la combaterea acestui fenomen şi au acumulat deja o anumită experienţă în eliminarea celor 
mai grave forme ale muncii copiilor.

Participarea companiilor private le dezvoltarea comunitară se efectuează, prin inițierea şi partici-
parea angajaţilor acestor companii în diverse activităţi de susţinere a instituţiilor de învăţământ şi a 
familiilor aflate în situaţii dificile, prin contribuţii le elaborarea strategiilor şi a planurilor comune de 
acţiuni, mobilizarea angajaţilor şi a familiilor lor în activităţile comunitare de voluntariat, susţinerea 
campaniilor de informare şi sensibilizare, crearea de noi servicii destinate să amelioreze situaţia din 
domeniul educaţiei.

Urmând practica companiilor transnaţionale, companiile private din Republica Moldova, în special 
cele mari şi cele cu participare străină, au demarat procesele de modernizare a businessului prin ela-
borarea şi implementarea programelor de responsabilitate socială. Extinderea şi preluarea practicilor 
de responsabilitate socială de către toate companiile private din ţara noastră necesită schimbarea 
mentalităţii proprietarilor şi a factorilor de decizie din cadrul companiilor private şi actualizarea ca-
drului normativ-juridic, care reglementează activităţile de business.

În cadrul parteneriatelor cu autorităţile publice şi organizaţiile societăţii civile, companiile private 
contribuie la susţinerea financiară a activităţilor de organizare a evenimentelor de interes public, 
oferă mijloace financiare şi materiale pentru susţinerea activităţilor de filantropie şi sponsorizări, 
mobilizează angajaţii la activităţile de responsabilitate socială. Eficienţa acestor parteneriate ar fi şi 
mai mare, dacă companiile şi organizaţiile societăţii civile ar avea o viziune mai clară asupra perspec-
tivelor de atingerea a ţintelor odm 2 în Republica Moldova.

Principalele recomandări ce derivă din constatările de mau sus sunt:
1. În scopul realizării în volum deplin a sarcinilor odm 2, asumate de către 

Republica Moldova, organizaţiile societăţii civile ar trebui să se implice cât 
mai activ în identificarea copiilor neşcolarizaţi şi să acorde sprijin familiilor, 
şcolilor şi autorităţilor publice locale în şcolarizarea acestora.

2. Organizaţiile societăţii civile ce dispun de capacităţi de elaborare şi de ana-
liză a politicilor publice ar trebui să fie implicate mai larg de către autorităţi 
în elaborarea metodologiilor de colectare şi de sistematizare a datelor referi-
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toare la şcolarizarea copiilor, de perfecţionare a metodelor de monitorizare 
a ratelor brute şi a ratelor nete de cuprindere în învăţământ, de identificare a 
necorespunderilor între statisticile naţionale şi cele internaţionale.

3. Organizaţiile societăţii civile trebuie să desfăşoare activităţi de advocacy în 
favoarea compatibilităţii indicatorilor şi metodologiilor naţionale de moni-
torizare şi de evaluare a progresului în domeniile ce ţin de realizarea odm 2 
cu cele internaţionale.

4. Organizaţiile societăţii civile, în special asociaţiile părinţilor, trebuie să acor-
de un suport permanent autorităţile publice din domeniul educaţiei pentru 
elaborarea şi implementarea unor mecanisme de reglementare şi de punere 
sub un control public strict fenomenele de colectare a mijloacelor băneşti 
de la elevi şi părinţi, care au un impact negativ, în special, asupra copiilor ce 
provin din familiile vulnerabile.

5. Organizaţiile societăţii civile, care a-au afirmat deja în realizarea activităţilor 
relevante pentru odm 2 şi dispun de suficiente resurse umane şi materiale, 
ar trebui să-şi extindă activitatea în localităţile rurale. Activităţile respective 
ar trebui orientate spre consolidarea capacităţilor comunităţilor locale de a 
preveni fenomenele de neşcolarizare, absenteism şi abandon şcolar.

6. În scopul unei cunoaşteri mai profunde a documentelor internaţionale şi a 
celor naţionale cu privire la priorităţile de dezvoltare şi a Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului, organizaţiile societăţii civile ar trebui să colabo-
reze mai strâns cu partenerii de dezvoltare şi să depună mai multe eforturi 
pentru mediatizarea acestora atât în rândul propriilor membri, cât şi în rân-
dul publicului larg.

7. Atât organele administraţiei publice centrale, cât şi celei locale ar trebui să 
implementeze în practică metodele de externalizare a serviciilor, fapt ce ar 
permite organizaţiilor societăţii civile să realizeze o gamă mult mai variată 
de activităţi orientate spre atingerea odm 2. Formarea continuă a cadrelor 
didactice şi a celor manageriale, elaborarea de materiale didactice, susţinerea 
copiilor aflaţi în situaţii dificile sunt domeniile în care organizaţiile societăţii 
civile sunt mult mai efective şi mai eficiente decât instituţiile tradiţionale.

8. Se cere o susţinere mai pronunţată din parte autorităţilor publice centrale şi 
cele locale a emisiunilor şi materialelor tipărite cu caracter social, în special 
a celor destinate copiilor şi părinţilor. Complementar la mijloacele bazate pe 
oportunităţile oferite de mass media, în cadrul campaniilor de sensibilizare 
şi de informare, orientate spre combaterea fenomenelor de neşcolarizare şi 
absenteism şcolar, organizaţiile societăţii civile ar trebui să extindă activităţi-
le de nivel comunitar, bazate pe interacţiuni de tipul faţă-în-faţă.

9. În scopul diseminării cât mai largi a modelelor şi a exemplelor de bune prac-
tici, se recomandă creşterea vizibilităţii activităţilor desfăşurate de organiza-
ţiile neguvernamentale afirmate deja în domeniile relevante pentru odm 2. 
Această vizibilitate trebuie asigurată atât în mass -media, cât şi în Internet şi 
nu doar pe paginile WEB ale organizaţiilor neguvernamentale propriu-zise, 
dar şi pe paginile oficiale Web ale autorităţilor publice centrale şi locale.

10. Autorităţile publice de toate nivelurile ar trebui să transpună în viaţă, în 
volum deplin, cadrul normativ-juridic referitor la transparenţa procesului 
decizional, să iniţieze şi să promoveze practicile de externalizare a serviciilor 
relevante pentru odm 2, să modernizeze mai energic managementul educa-



Obiectivele de dezvOltare ale Mileniului în republica MOldOva

Obiectivul 2

Asigurarea accesului la învăţământul general obligatoriu

62

ţional, în special în aspectele ce ţin de extinderea participării comunităţilor 
şi a sectorului asociativ în luarea deciziilor.

11. Pornind de la faptul că companiile private cunosc documentele cu privi-
re la priorităţile de dezvoltare şi a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 
într-o măsură cu mult mai mică decât organizaţiile societăţii civile, se cere 
promovarea lor cât mai intensă atât de către autorităţile de profil, cât şi de 
către asociaţiile patronale. Fiind în prezent cunoscute în cadrul companiilor 
mari, în principal, a celor cu participare străină, aceste documente trebuie să 
devină cunoscute şi în cadrul companiilor mici şi mijlocii, ponderea cărora 
în Republica Moldova este dominantă.

12. Extinderea abordărilor şi modelelor de bună practică de combatere a 
muncii copilului în toate sectoarele economiei naţionale. Promovarea aces-
tor practici, în special, în rândul fermierilor şi întreprinzătorilor mici din 
localităţile rurale.

13. Desfăşurarea unor campanii de informare şi de sensibilizare a patronilor 
şi a liderilor companiilor mici şi mijlocii în domeniile ce ţin de contribuţia 
sectorului privat la dezvoltarea comunitară. Complementarea acţiunilor de 
filantropie şi de sponsorizare a acestor companii cu activităţi bazate pe parti-
ciparea nemijlocită în elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea 
de strategii, programe şi planuri de dezvoltare comunitară, axate pe amelio-
rarea situaţiei instituţiilor educaţionale din localităţile respective.

14. Actualizarea cadrului normativ-juridic ce reglementează activităţile de 
business prin includerea unor stipulări explicite referitoare la responsabilita-
tea socială. Încurajarea companiilor mici şi a celor mijlocii să-şi sistematize-
ze practicile de responsabilitate socială, orientându-le către domeniile rele-
vante pentru odm 2.

15. Parteneriatele dintre companiile private, organizaţiile societăţii civile şi 
autorităţi ar trebui să se bazeze pe o agendă comună de acţiuni, care ar oferi 
tuturor actorilor posibilităţi maxime de a-şi valorifica capacităţile inerente: 
entuziasm, flexibilitate şi potenţial uman în cazul organizaţiilor societăţii ci-
vile; compasiune, resurse umane şi materiale în cazul companiilor private; 
împuternicirile de a reglementa, organiza şi asigura funcţionarea sistemului 
de învăţământ în cazul autorităţilor şi instituţiilor de stat.
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ANeXe
Anexa 1. Lista organizaţiilor societăţii civile incluse în studiu

Interviuri în baza chestionarelor:
1. Lumos Foundation Moldova
2. Programul Educaţional „Pas cu Pas”
3. Centrul CONTACT
4. Amici dei Bambini Moldova
5. Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi 

Familiei
6. Keystone Human Services International Moldova Association / „Comunita-

te Incluzivă – Moldova”
7. Every Child
8. La Strada Moldova
9. La VIA Moldova
10. Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din 

Moldova
11. Centrul de Zi “Speranţa”
12. “Copil, Comunitate, Familie” Moldova
13. Consiliul National al Tineretului din Moldova
14. Fundaţia “Familia Sturza”
15. Centrul Naţional al Romilor

Studii de caz:
1. Institutul de Politici Publice
2. Centrul Educaţional Pro Didactica
3. Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din 

Moldova
4. Lumos Foundation Moldova
5. Programul Educaţional „Pas cu Pas”
6. Uniunea Tinerilor Romi din Moldova “Tarna Rom”
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Anexa 2. Lista companiilor private incluse în studiu

Interviuri în baza chestionarelor:
1. I.M. “Vinamex” S.R.L.
2. Arhiconi Grup SRL
3. Bucuria S.A.
4. Acorex Wine Holding S.A.
5. Zorile S.A.
6. Clinica de Medicină Estetică „Sancos” S.R.L.
7. I.C.S. „Bemol Retail” S.R.L.
8. I.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.
9. Combinatul de panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” S.A.
10. Moldconstruct Market S.R.L.
11. Orhei-Vit S.A.
12. Supraten S.A.
13. I.M. „Farmacia Familiei” S.R.L.
14. Vestimentaţie S.R.L.
15. I.M. „Orange” S.A.
16. StarNet S.R.L.
17. Victoriabank S.A.

Studii de caz:
1. Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi Industria Alimentară 

din Moldova
2. Victoriabank S.A.
3. StarNet S.R.L.
4. I.M. „Orange” S.A.




