
oș c a ăl

Institutul de Politici Publice

Anatol GREMALSCHI

EXTINDEREA ACCESULUI 
LA O EDUCAȚIE DE CALITATE: 
obiective ambițioase, dar greu de atins

Studiu de politici educaționale

ISBN 978-9975-4072-6-7.



Anatol GREMALSCHI

EXTINDEREA ACCESULUI 
LA O EDUCAŢIE DE CALITATE: 

obiective ambiţioase, dar greu de atins

Studiu de politici educaţionale

Chişinău, 2016

Institutul de Politici Publice



Această lucrare este publicată în cadrul Proiectului „Observatorul societăţii 
civile în domeniul educaţiei”, finanţat de către Fundaţiile pentru o 

Societate Deschisă prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova

Opiniile expuse în această lucrare sunt ale autorului și nu reflectă 
în mod neapărat poziţia Institutului de Politici Publice, 

a Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă și Fundaţiei Soros-Moldova

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

Gremalschi, Anatol.
Extinderea accesului la o educaţie de calitate: obiective ambiţioase, dar greu de atins: Studiu 
de politici educaţionale / Anatol Gremalschi; Inst. de Politici Publice, Fundaţia Soros-Moldo-
va, Proiectul «Observatorul soc. civile în domeniul educaţiei». – Chişinău: S. n., 2016 (Tipogr. 
«Lexon-Prim»). – 60 p.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă prin intermediul 
Fundaţiei Soros-Moldova. – 150 ex.

ISBN 978-9975-4072-6-7.

CZU37.014.5 
G 80



3Extinderea accesului la o educaţie de calitate

Cuprins

Cuvânt-înainte  ........................................................................................................  6

Accesul la educaţie − unul dintre punctele vulnerabile 
ale învăţământului moldovenesc  ................................................................ 9

Măsura în care au fost realizate 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului  .............................................. 9

Crearea premiselor pentru realizarea 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă  ...................................................  15

Calitatea educaţiei moldoveneşti 
în viziunea cetăţenilor  ...................................................................................  19

Obstacole şi oportunităţi în reformarea 
învăţământului moldovenesc  .....................................................................  24

Obstacolele în asigurarea calităţii învăţământului  .......................  24

Oportunităţi de reformare a învăţământului general  ..................  30

Descentralizarea învăţământului general: 
drumul sinuos de la intenţii la fapte  ......................................................  34

Istoricul descentralizării  ..........................................................................  34

Finanţarea învăţământului general  .....................................................  39

Angajarea, promovarea și formarea continuă 
a cadrelor didactice  ....................................................................................  44

Angajarea, promovarea și formarea continuă 
a cadrelor de conducere  ...........................................................................  48

Incoerenţe în reglementările referitoare la evaluarea și formarea 
continuă a cadrelor didactice și a celor de conducere  ................  55

Concluzii şi recomandări  ..............................................................................  57



4 Anatol Gremalschi

Lista �igurilor

Figura 1. Rata brută de cuprindere în învăţământul preșcolar 
a copiilor de vârsta 3-6 ani  ......................................................................................... 10

Figura 2. Rata brută de înmatriculare 
în învăţământul general obligatoriu  ....................................................................... 11

Figura 3. Ratele nete de cuprindere în învăţământul primar și gimnazial, 
după mediul de reședinţă  ........................................................................................... 12

Figura 4. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea „Cât de mulţumit 
sunteţi de educaţia pe care copiii o primesc la școală?”  ................................ 19

Figura 5. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea “În ce măsură sunteţi 
mulţumiţi de ceea ce face conducerea ţării 
în domeniul învăţământului?”  ................................................................................... 20

Figura 6. Ponderea cumulativă a respondenţilor care se declară 
“Destul/Foarte mulţumiţi” de educaţia pe care copiii o primesc la școală 
și de activitatea conducerii în domeniul învăţământului  .............................. 21

Figura 7. Gradul de satisfacţie a părinţilor privind calitatea studiilor 
pe care le fac copiii lor  ...................................................................................................24

Figura 8. Opiniile părinţilor privind obstacolele 
în asigurarea calităţii studiilor  ................................................................................. 25

Figura 9. Cheltuieli pentru învăţământ în bugetul 
public naţional  ................................................................................................................. 31

Figura 10. Salariul nominal mediu lunar 
al unui lucrător  ................................................................................................................ 31

Figura 11. Distribuţia liceelor după numărul de clase de a X-a, 
anul de studii 2015/2016  ........................................................................................... 37

Figura 12. Distribuţia cadrelor didactice după gradul 
didactic deţinut  ............................................................................................................... 46

Figura 13. Distribuţia cadrelor didactice după numărul 
de discipline predate  ..................................................................................................... 47

Figura 14. Distribuţia cadrelor de conducere (directorii, directorii-adjuncţi 
pe instruire, directorii adjuncţi pe educaţie) 
după gradul managerial deţinut  .............................................................................. 51

Figura 15. Rata de promovare a examenul de bacalaureat după gradele 
didactice şi manageriale ale directorilor de licee  ............................................. 53

Figura 16. Notele medii la examenului de bacalaureat 
după gradele didactice şi manageriale ale directorilor de licee  ................. 54



5Extinderea accesului la o educaţie de calitate

Lista tabelelor

Tabelul 1. Cauzele abandonului şcolar 
din anul de studii 2014/2015  ...................................................................................  13

Tabelul 2. Cele mai importante acţiuni ce ar trebui de întreprins 
în scopul asigurării unui nivel mai înalt  
al educaţiei (opiniile părinţilor) ................................................................................ 28

Lista casetelor

Caseta 1. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova − 
Obiectivul 2: Educaţia  ......................................................................................................  9

Caseta 2. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă − 
Obiectivul 4: Educaţia de calitate  ............................................................................  16

Caseta 3. Competenţe referitoare la 
organizarea învăţământului liceal  ...........................................................................  36

Caseta 4. Competenţe referitoare la 
finanţarea învăţământului general  .........................................................................  39

Caseta 5. Opiniile respondenţilor referitoare la 
avantajele trecerii instituţiilor de 
învăţământ general la autonomie financiară  ......................................................  42

Caseta 6. Opiniile respondenţilor referitoare la 
dezavantajele trecerii instituţiilor de 
învăţământ general la autonomie financiară  ......................................................  42

Caseta 7. Competenţele referitoare la angajarea, 
promovarea și formarea continuă a cadrelor didactice  .................................  44

Caseta 8. Competenţele referitoare la angajarea, 
promovarea și formarea continuă a cadrelor de conducere  ........................  49



6 Anatol Gremalschi

Cuvânt-înainte

Obiectivele declarate ale reformelor în educaţie sunt asigurarea accesului, 
a relevanţei și calităţii. În condiţiile actuale aceste obiective par a fi foarte 
ambiţioase și, după cum o arată și lecţiile învăţate pe parcursul ultimilor ani 
de reformare, greu de atins.
Scopul acestui studiu constă în identificarea cauzelor întârzierilor care se 
mai întâlnesc în modernizarea învăţământului general și elaborarea de reco-
mandări ce ar contribui la accelerarea reformelor în educaţie.
În elaborarea studiului s-a pornit de la faptul că cea mai importantă aprecie-
re a impactului reformelor educaţionale este cea dată de beneficiarii direcţi 
și indirecţi ai educaţiei − elevii, părinţii, comunităţile. Anume opiniile lor, co-
lectate în cadrul mai multor sondaje reprezentative la nivel naţional și con-
firmate de date statistice relevante, au stat la baza concluziilor referitoare la 
starea de lucruri din învăţământul general. 
Indiscutabil, sistemul educaţional este unul foarte complex și ar fi imposibil 
să analizezi într-un singur studiu absolut toate problemele cu care el se con-
fruntă. În consecinţă, autorul a decis să se concentreze pe problemele cele 
mai stringente:

• constrângerile ce nu au putut fi depășite în realizarea Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova (2000-2015), în special 
de creștere a ratelor de cuprindere în învăţământul primar și gimnazial 
din mediul rural;

• imperfecţiunile mecanismelor de identificare, de raportare și prevenire 
a abandonului școlar; 

• scăderea în ultimii doi ani a gradului de mulţumire a cetăţenilor de edu-
caţia pe care copiii o primesc la școală și de activitatea conducerii în 
domeniul învăţământului;

• subestimarea rolului meritocraţiei și persistenţa egalitarismului;
• uniformizarea excesivă a conţinuturilor educaţiei.

De asemenea, în studiu a fost acordată o atenţie deosebită proceselor de 
descentralizare a învăţământului general. Fiind la intersecţia intereselor 
mai multor actori sociali, interese legate, în principal, de gestionarea unor 
importante resurse umane, materiale și financiare și mai puţin de conţinu-
turile și finalităţile propriu-zise ale educaţiei, descentralizarea a fost anali-
zată prin prisma delimitării și redistribuirii competenţelor. În special, au fost 
analizate competenţele de finanţare a învăţământului general, de angajare, 
promovare și formare continuă a cadrelor didactice și a celor de conducere. 
S-a constatat că în delimitarea, delegarea și partajarea competenţelor se mai 
atestă incoerenţe regretabile, principalele din ele fiind:
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• încurcături în separaţia competenţelor de elaborare a politicilor edu-
caţionale de competenţele de implementare a acestora, unele entităţi 
administrative avându-le pe ambele;

• formularea doar în linii generale, într-un mod nedeterminat sau neuni-
voc a mai multor competenţe;

• lipsa mecanismelor de monitorizare a modului de exercitare a compe-
tenţelor proprii, a competenţelor delegate și a celor partajate;

• încurcături în delimitarea competenţelor atribuite entităţilor ce aparţin 
diferitor niveluri ale ierarhiei administrative;

• lipsa mecanismelor de intervenţie în caz de exercitare necorespunză-
toare a competenţelor delegate și a celor partajate.

Pe lângă obstacolele identificate, autorul studiului a încercat să pună în evi-
denţă și oportunităţile pe care le oferă asumarea de către Republica Moldo-
va, alături de statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, a Obiecti-
velor de Dezvoltare Durabilă 2030. În domeniul educaţiei, aceste obiective 
prevăd asigurarea educaţiei incluzive și de calitate pentru toţi și promova-
rea învăţării pe tot parcursul vieţii.
Principalele recomandări ale studiului se referă la publicarea în mod obli-
gatoriu în fiecare an a unui raport privind starea învăţământului din ţara 
noastră; diseminarea lecţiilor învăţate și mobilizarea opiniei publice în fa-
voarea calităţii educaţiei; transpunerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 
2030 în politici naţionale concrete. Pentru a diminua ponderea percepţiilor 
negative a stării de lucruri din învăţământ și pentru a mobiliza opinia publi-
că în favoarea reformelor, se recomandă ca elaborarea actelor normative și 
a  planurilor de activitate ale organelor centrale și cele locale de specialitate 
să fie efectuată cu o largă participare a reprezentanţilor părinţilor, cadrelor 
didactice, comunităţilor și organizaţiilor societăţii civile.
Autorul studiului consideră că în pofida turbulenţelor politice, se cere extin-
derea și accelerarea activităţilor de reformare, prevăzute de Codul educaţiei:

• diversificarea gamei de servicii educaţionale prestate populaţiei de că-
tre instituţiile de învăţământ general;

• elaborarea, adoptarea și implementarea pachetului standard de servicii 
educaţionale garantate de stat;

• deschiderea centrelor de excelenţă pentru copiii capabili de perfor-
manţe înalte;

• trecerea la remunerarea cadrelor didactice și a celor de conducere în 
bază de performanţă. 

Trebuie accelerată modernizarea curriculumului prin descongestionarea 
conţinuturilor și extinderea componentelor opţionale. Este necesară recon-
ceptualizarea învăţământului pedagogic și reorientarea acestuia spre pregă-
tirea de specialiști capabili să predea două-trei discipline școlare înrudite.
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Problemele descentralizării trebuie abordate cu cea mai mare atenţie. În 
studiu se recomandă:

• crearea în teritoriu a organelor desconcentrate ale Ministerului Educa-
ţiei, cu funcţii de gestionare administrativă a învăţământului;

• separaţia succesivă și coerentă a activităţilor de elaborare, de imple-
mentare și evaluare a impactului politicilor educaţionale;

• delimitarea explicită a competenţelor proprii, competenţelor delegate 
și a celor partajate, instituirea mecanismelor de responsabilizare a tu-
turor actorilor educaţionali privind exercitarea competenţelor asuma-
te;

• elaborarea standardelor de bună funcţionare a instituţiilor de învăţă-
mânt, a metodologiilor de monitorizare a proceselor de respectare a 
standardelor, de intervenţie în eventualele cazuri de încălcare a aces-
tora;

• elaborarea și instituţionalizarea mecanismelor de stimulare efectivă a 
unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor de învăţământ, cadrelor 
de conducere și a cadrelor didactice ce obţin rezultate remarcabile în 
asigurarea calităţii educaţiei;

• excluderea din metodologiile și mecanismele de alocare a mijloacelor 
financiare a abordărilor egalitariste;

• actualizarea cât mai urgentă a regulamentelor referitoare la evaluarea 
cadrelor didactice și a celor de conducere;

• elaborarea actelor normativ-juridice privind angajarea cadrelor didac-
tice prin concurs, iniţierea discuţiilor publice despre oportunitatea an-
gajării cadrelor didactice nu pentru o durată nedeterminată, așa cum se 
face în prezent, ci pentru una determinată, de exemplu, pentru cinci ani.

Reformarea învăţământului general afectează interese și, foarte des, cere ca 
mulţi dintre noi să-și  părăsească zonele de confort cu care ne-am obișnuit și 
de care ne-am atașat. Cu siguranţă însă, această reformă, fiind orientată spre 
realizarea intereselor supreme ale copiilor și elevilor, ne oferă noi oportuni-
tăţi de a ne afirma profesional, de a ne simţi împliniţi, de a crea și a promova 
noi valori educaţionale. Pedagogii și factorii de decizie din învăţământ vor fi 
înalt apreciaţi de către elevi, părinţi și comunităţi doar atunci când impactul 
reformelor se va manifesta prin rezultate mai bune ale învăţării, prin crește-
rea incluziunii și participării, prin afirmarea meritocraţiei.
Autorul speră că implementarea recomandărilor din acest studiu va contri-
bui la o mai bună desfășurare a reformelor și la extinderea participării socie-
tăţii civile în modernizarea educaţiei din Republica Moldova.

Anatol GREMALSCHI 
doctor habilitat, profesor universitar
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Accesul la educaţie − unul dintre punctele vulnerabile 
ale învăţământului moldovenesc

Măsura în care au fost realizate
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului

În anul 2000 Republica Moldova, alături de alte 189 de ţări, a aderat la De-
claraţia adoptată de Summit-ul Mileniului din New York, angajându-se să 
realizeze cele opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului1. Dacă la nivel in-
ternaţional, Obiectivul al doilea prevedea realizarea accesului universal la 
educaţia primară, în cazul Republicii Moldova acest obiectiv a fost extins, 
devenind cu mult mai ambiţios − Realizarea accesului universal la învăţă-
mântul general obligatoriu. Obiectivul în cauză includea sarcina  de realizat 
(SR) și ţintele de atins (TR), exprimate prin indicatori măsurabili2:

Caseta 1. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova − 
Obiectivul 2: Educaţia 

1 Al treilea Raport cu privire la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Republica Moldova. 
Chișinău, 2013.
2 Biroul Naţional de Statistică. Indicatorii revizuiţi privind Obiectivele Dezvoltării Mileniului, 
2000-2014. http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=421&. Accesat 18.08.2016.

Sursa: Biroul Naţional de Statistică, 2016

SR1. Asigurarea posibilităţilor pentru toţi copiii de a frecventa învăţământul 
general obligatoriu.

ȚR1. Majorarea ratei brute de înmatriculare în învăţământul general obligato-
riu de la 94,1 % în 2002 la 95% în 2010 și până la 98% în 2015.

ȚR2. Majorarea ratei de încadrare în programele preșcolare pentru copiii de 
3–6 ani de la 41,3% în 2002 la 75% în 2010 și până la 78% în 2015, iar 
pentru copii de 6–7 ani – de la 66,5% în 2002 la 95% în 2010 și până la 
98% în 2015, precum și reducerea cu mai puţin de 5% a discrepanţelor 
dintre regiunile rurale și cele urbane, dintre grupele dezavantajate și cele 
cu venituri medii. 

În anii 2000-2015, guvernarea, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, cu 
implicarea energică a organizaţiilor societăţii civile și a comunităţilor locale, 
a depus eforturi susţinute în realizarea sarcinilor asumate și atingerea ţinte-
lor preconizate. În cazul Obiectivului al doilea, cele mai mari succese au fost 
înregistrate în domeniul învăţământului preșcolar.
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Astfel, conform datelor statistice disponibile3, în anul 2014 rata brută de cu-
prindere în învăţământul preșcolar a copiilor de vârsta 3-6 ani a atins valoa-
rea de 83,9%, depășind cu 5,9 puncte procentuale ţinta preconizată.  Creșterea 
semnificativă, de la 66,1% în anul 2004 până la 83,9% în anul 2014, a ratei de 
cuprindere în învăţământul preșcolar a copiilor de vârsta 3-6 ani s-a datorat în 
mare parte implementării mai multor proiecte de redeschidere și de renovare a 
grădiniţelor, mobilizării opiniei publice în favoarea educaţiei timpurii, implică-
rii mai active a autorităţilor publice locale. Un rol important în dezvoltarea în-
văţământului preșcolar l-a avut și suportul oferit de partenerii de dezvoltare în 
cadrul mai multor proiecte, principalele din ele fiind Fast Track Initiative, Global 
Partnership for Education, cele susţinute de UNICEF, de Guvernul României ș.a.

Figura 1. Rata brută de cuprindere în învăţământul preşcolar 
a copiilor de vârsta 3-6 ani

3 Idem.

Fast Track Initiative, Global Partnership for Education, cele susţinute de UNICEF, de Guvernul 
României ş.a. 
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Cu regret însă, spre deosebire de învăţământul preșcolar, în pofida eforturi-
lor depuse, acţiunile întreprinse în domeniul învăţământului general obliga-
toriu nu au fost suficiente pentru a opri declinul principalului indicator ce 
caracterizează accesul la educaţie − ratele brute de înmatriculare în învăţă-
mântul primar și cel gimnazial. Astfel, pe parcursul anilor 2004-2014 rata 
brută de înmatriculare în învăţământul general obligatoriu a scăzut cu 5,3 
puncte procentuale, de la 94,6% la 89,3%. Evident, în astfel de condiţii, ţinta 
stabilită în Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova  − 
de a avea în anul 2015 o rată brută de înmatriculare în învăţământul general 
obligatoriu de cel puţin 98,0% − nu a fost atinsă.
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Figura 2. Rata brută de înmatriculare 
în învăţământul general obligatoriu

Figura 2. Rata brută de înmatriculare în învățământul general 
obligatoriu 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică, 2016 
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Accentuăm faptul că mediul de reședinţă reprezintă factorul ce influenţează 
în mod decisiv accesul la studii. În mediul urban, ratele de cuprindere în în-
văţământ sunt în creștere, pe când în mediul rural ele sunt în scădere, acest 
fenomen fiind caracteristic atât învăţământului primar, cât și celui gimna-
zial. Astfel, în mediul urban, în anii 2000-2014, rata netă de cuprindere în 
învăţământul primar a crescut cu 7,4 puncte procentuale, pe când în mediul 
rural rata în cauză a scăzut cu 14,8 puncte procentuale, de la 92,5% în anul 
2000 la 77,7% în anul 2014. Într-un mod similar, în cazul învăţământului 
gimnazial, în mediul urban, rata netă de înrolare a crescut cu 1,1 puncte pro-
centuale, pe când în mediul rural ea a scăzut cu 7,1 puncte procentuale, de la 
83,5% în anul 2000 la 76,4% în anul 20144.

4 Educaţia în Republica Moldova. Publicaţie statistică, 2014/2015. Biroul Naţional de Statistică al 
Republicii Moldova. Chișinău, 2015.
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Figura 3. Ratele nete de cuprindere în învăţământul primar şi gimnazial, 
după mediul de reşedinţă

Figura 3. Ratele nete de cuprindere în învăţământul primar şi gimnazial, 
după mediul de reşedinţă 
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Accentuăm faptul că datele oficiale privind neșcolarizarea și abandonul șco-
lar, publicate de Biroul Naţional de Statistică, nu coincid ce cele raportate de 
instituţiile de învăţământ și organele locale de specialitate în domeniul învă-
ţământului. Astfel, strict matematic, din datele numerice ale Biroului Naţio-
nal de Statistică, prezentate în figura de mai sus, rezultă că în mediul rural 
nu frecventează școala circa 23% din numărul total de copii, adică aproape 
fiecare al patrulea copil de vârsta învăţământului obligatoriu. În cifre ab-
solute, numărul acestor copii ar fi de ordinul a zeci de mii de persoane. În 
opinia majorităţii absolute a experţilor în politici educaţionale, această cifră 
este una ireală, fapt ce denotă existenţa unor carenţe principiale în metodo-
logiile de colectare a datelor primare și de calculare a indicatorilor privind 
cuprinderea în învăţământul obligatoriu.
Această concluzie este confirmată și de datele departamentale ale Ministe-
rului Educaţiei5, conform cărora în anul 2015 ponderea copiilor neșcolari-
zaţi era de circa 0,021%, iar numărul copiilor care au abandonat școala era 
5 Raport de activitate al Ministerului Educaţiei pentru anul 2015. Aprobat prin ordinul ministru-
lui Educaţiei nr. 36 din 25.01.2016.



13Extinderea accesului la o educaţie de calitate

de 203 persoane (0,068% din numărul total de elevi). Evident, ponderea de 
0,089% (= 0,021% + 0,068%), indicată de Ministerul Educaţiei, este cu mult 
mai mică decât cea de circa 23%, indicată de Biroul Naţional de Statistică.
O impresie generală despre structura abandonului școlar poate fi formată 
în baza datelor Sistemului de cartografiere a școlilor primare, gimnaziilor 
și liceelor6, care conţine informaţii despre traseele educaţionale ale fiecărui 
elev. Conform informaţiilor din acest sistem, numărul elevilor care au aban-
donat școala în anul de studii 2014/2015 a fost  de 532 de persoane.

Tabelul 1. Cauzele abandonului şcolar din anul de studii 2014/2015

 

Clasele
Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Din convingeri religioase 1 1 2

Din motive de sărăcie 1 3 4 2 9 5 6 30

Eleva a născut 2 5 7

Elevul a emigrat împreună 
cu părinţii, fără a depune 
cerere de exmatriculare

7 11 13 10 13 9 13 13 13 102

Elevul lucrează cu ziua 
împreună cu părinţii 3 2 2 7

Elevul lucrează cu ziua in-
dependent de părinţi 9 6 15

Elevul lucrează împreună 
cu părinţii în gospodăria 
familiei

1 2 4 7

Elevul s-a angajat în câm-
pul muncii 13 13

Elevul/eleva s-a căsătorit 14 14

Motivul nu este cunoscut 2 2 3 3 4 9 8 31

Părinţii nu lasă copilul să 
înveţe 2 1 3 4 1 11

Probleme de sănătate 3 5 2 2 2 2 3 2 21

Alt motiv 24 30 16 23 32 22 35 41 49 272

Total 39 51 29 36 55 38 71 90 123 532

6 http://www.ctice.md/ctice2013/?page_id=1873.

Sursa: Sistemul de cartografiere a școlilor primare, a gimnaziilor și liceelor, 2015
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Motivele abandonului, indicate de către diriginţii de clase, sunt cele mai 
diverse, în cazul a 272 de elevi motivele în cauză neîncadrându-se în no-
menclatorul respectiv al Sistemului de cartografiere. În cazul motivelor de 
abandon școlar, cunoscute de diriginţii de clase, principalul a fost emigrarea 
părinţilor, care și-au luat în străinătate copiii fără a mai depune la școli cereri 
de exmatriculare (102 elevi). După frecvenţa de înregistrare, următoarele 
motive ce au condus la părăsirea de către elevi a sistemului de învăţământ 
au fost sărăcia (30 de elevi), problemele de sănătate (21 de elevi), lucrul cu 
ziua (15 elevi), căsătoriile (14 elevi), interdicţia părinţilor de a învăţa (11 
persoane) și nașterile premature (7 eleve).  În cazul a 32 de copii, motivul 
abandonului nu era cunoscut.
În ansamblu, analiza cadrului normativ-juridic în domeniul prevenirii și 
diminuării abandonului și neșcolarizării relevă faptul că responsabilitatea 
pentru aducerea copiilor la școală este pusă atât în sarcina părinţilor, cât 
și a mai multor autorităţi centrale și locale, însă fără o delimitare clară a 
competenţelor. Evident, se cere elaborarea și aprobarea cât mai urgentă a 
unui document intersectorial, care ar stabili în mod explicit competenţele 
și responsabilităţile sistemului educaţional, sistemului de protecţie socială, 
organelor de protecţie a drepturilor copiilor, organelor de menţinere a or-
dinii publice, autorităţilor publice centrale și locale în identificarea copiilor 
neșcolarizaţi și aducerea acestora în școală. De asemenea, se cere elaborarea 
unor metodologii și a unor mecanisme efective de identificare și raportare a 
abandonului școlar și a neșcolarizării, a unor metodologii de colectare, pre-
lucrare și analiză a datelor statistice referitoare la acest fenomen reprobabil.
În general, autorităţile recunosc existenţa problemelor legate de asigurarea 
accesului la învăţământul general obligatoriu, cauzele principale care limi-
tează accesul fiind evidenţiate atât în documentele oficiale de politici educa-
ţionale, cât și în studiile elaborate de experţii societăţii civile.
Astfel, conform principalului document de politici educaţionale, în vigoare 
la data scrierii acestui studiu − Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru 
anii 2014-2020 „Educaţia - 2020”, aceste cauze sunt7:

− lipsa serviciilor de educaţie preşcolară de calitate în mai multe localităţi 
rurale, în special în cele mici;

− dificultăţile materiale ale familiile defavorizate, o mare parte dintre ele 
neputând suporta cheltuielile formale şi informale legate de şcolariza-
rea copiilor;

− gradul înalt de uzură a infrastructurii şcolare şi necorespunderea aces-
teia normativelor în vigoare, fapt ce are repercusiuni asupra procesului 
de învăţământ şi sănătăţii copiilor, în special, în perioada rece a anului;

7 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 944 din 14.11.2014 cu privire la aprobarea Strate-
giei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia - 2020”.
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− dificultăţi în procesul de integrare a copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale în şcolile generale, dificultăţi create atât de lipsa unei infra-
structuri adecvate, cât şi de nivelul de pregătire a cadrelor didactice de 
a lucra cu aceşti copii.

Experţii în politici educaţionale au extins această listă, indicând8, 9:
− persistenţa unor elemente de segregare a celor care învaţă pe criterii 

etnice, limba de instruire, apartenenţa religioasă, starea fizică şi men-
tală;

− eventualele imperfecţiuni ale metodologiilor de calculare a mijloacelor 
financiare alocate per elev, acestea necesitând, în viziunea mai multor 
actori, o abordare mai realistă;

− flexibilitatea scăzută a sistemului educaţional, care este slab corelat cu 
realităţile economice şi sociale.

Crearea premiselor pentru realizarea 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

Soluţionarea problemelor legate de asigurarea accesului universal la o edu-
caţiei de calitate presupune promovarea în continuare a reformelor edu-
caţionale. În pofida mai multor dificultăţi cu care se confruntă în prezent 
sistemul educaţional, necesitatea continuării reformelor în învăţământ este, 
practic, recunoscută sau, cel puţin, declarată de toate părţile interesate. Un 
suport semnificativ în continuarea acestor reforme îl reprezintă, în primul 
rând, voinţa politică, manifestată prin asumarea de către Republica Moldo-
va, alături de statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, a unor noi 
obiective privind dezvoltarea durabilă. Astfel, în luna septembrie 2015, ţara 
noastră a participat la Summit-ul privind Dezvoltarea Durabilă, la care a fost 
adoptată „Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030”. Agenda include 17 Obiec-
tive Globale, concepute în baza Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Al 
patrulea Obiectiv de Dezvoltare Durabilă se referă la educaţia de calitate10.

8 Al treilea Raport cu privire la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Republica Moldova. Chi-
șinău, 2013.
9 Student Performance and Attendance in Moldova from a Socio-Economic Perspective. World 
Bank Technical Note, Nr. 104246/2015.
10 Sustainable Developments Goals. http://www.un.org/sustainabledevelopment/education.
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Caseta 2. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă − 
Obiectivul 4: Educaţia de calitate

Obiectiv:
Asigurarea educaţiei incluzive și de calitate pentru toţi și promovarea învăţării 
pe tot parcursul vieţii.

Ţinte:
• Asigurarea către anul 2030 a absolvirii de către toţi copiii a unui învăţământ 

primar şi secundar de calitate, care duce la rezultate ale învăţării ce sunt 
efective şi relevante pentru Obiectivul 4.

• Asigurarea către anul 2030 a accesului tuturor fetelor și băieţilor la o dez-
voltare timpurie, îngrijire și educaţie preșcolară de calitate, astfel încât ei 
să fie pregătiţi pentru continuarea studiilor în învăţământul primar.

• Asigurarea către anul 2030 a accesului egal al tuturor femeilor și bărbaţilor 
la o educaţie tehnică, profesională și terţiară, inclusiv universitară, de cali-
tate și la preţuri accesibile.

• Creșterea substanţială către anul 2030 a numărului de tineri și adulţi care 
au abilităţi, inclusiv abilităţi tehnice și profesionale, relevante pentru ocu-
parea forţei de muncă, locurile decente de muncă și antreprenoriat.

• Eliminarea către anul 2030 a disparităţilor de gen în educaţie și asigura-
rea accesului egal la toate nivelurile de educaţie și formare profesională 
persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi, populaţiilor 
indigene și a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile.

• Asigurarea către anul 2030 a alfabetizării şi iniţierii în aritmetică a tuturor 
tinerilor şi a unei proporţii substanţiale de adulţi, atât bărbaţi, cât şi femei.

• Dobândirea către anul 2030 de către toţi elevii a cunoștinţelor și abilităţilor 
necesare pentru a promova dezvoltarea durabilă, incluzând, printre altele, 
prin intermediul educaţiei pentru dezvoltarea durabilă și un stil de viaţă 
durabil, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea culturii păcii și 
non-violenţei, cetăţeniei mondiale, aprecierii diversităţii culturale și a con-
tribuţiei culturii la dezvoltarea durabilă.

• Construirea și modernizarea unor unităţi de învăţământ ce corespund par-
ticularităţilor copiilor, persoanelor cu dizabilităţi, aspectelor de gen şi care 
oferă tuturor un mediu de învăţare sigur, non-violent, inclusiv eficient.

• Extinderea substanţială, la nivel global, către anul 2020, a numărului de 
burse oferite de ţările dezvoltate și de cele în curs de dezvoltare, ţărilor 
în curs de dezvoltare, în special ţărilor cel mai puţin dezvoltate, statelor 
insulare mici în curs de dezvoltare și ţărilor africane pentru înscrierea în 
învăţământul superior, inclusiv formarea profesională și tehnologia infor-
maţiei și a comunicaţiilor, tehnică, de inginerie și programe știinţifice.

• Creșterea substanţială către anul 2030 a ofertei de cadre didactice califi-
cate, inclusiv prin cooperarea internaţională în formarea cadrelor didac-
tice în ţările în curs de dezvoltare, în special în ţările cel mai puţin dezvol-
tate și în micile state insulare în curs de dezvoltare.

Sursa: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. UN, 
2015. Traducere neoficială.
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Evident, pentru a putea fi realizate și în ţara noastră, Obiectivele de Dez-
voltare Durabilă trebuie transpuse în politici naţionale concrete. Autorită-
ţile Republicii Moldova au făcut deja un prim pas în această direcţie, cre-
ând Consiliul Naţional de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă11. Fiind 
un organ consultativ, acest Consiliu are drept sarcină asigurarea procesului 
de adaptare la nivel naţional, de integrare și implementare a obiectivelor 
în cauză în politicile naţionale și sectoriale de dezvoltare. Coordonarea și 
monitorizarea procesului de adaptare și integrare a obiectivelor asumate de 
ţara noastră în politicile naţionale și sectoriale de dezvoltare se va efectua 
prin intermediul grupurilor sectoriale din cadrul ministerelor de resort.
În domeniul educaţiei, în baza experienţei acumulate deja în procesul de 
realizare a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (anii 2000-2015), ţara 
noastră va trebui:

1. Să racordeze Obiectivele Globale la nivelul actual de dezvoltare a în-
văţământului din Republica Moldova, concretizând priorităţile pentru 
fiecare din sub-sectoarele educaţiei: educaţia timpurie, învăţămân-
tul primar şi secundar general, învăţământul profesional tehnic, în-
văţământul superior.

2. Să stabilească sarcini, indicatori măsurabili şi relevanţi de evaluare a 
progresului şi ţinte de atins, atât intermediare, de exemplu din cinci în 
cinci ani, cât şi finale, pentru anul 2030.

3. Să elaboreze şi să integreze în documentele de politici publice secto-
riale acţiuni concrete ce ar avea drept scop realizarea Obiectivelor de 
Dezvoltare Durabilă în Republica Moldova, cu indicarea explicită a re-
sponsabililor de implementarea acţiunilor preconizate, resursele ma-
teriale şi umane preconizate de a fi alocate în aceste scopuri.

4. Să desfăşoare ample campanii de mobilizare a opiniei publice în susţi-
nerea activităţilor de realizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, 
în general, şi a Obiectivului referitor la educaţia de calitate, în special.

5. Să elaboreze Rapoarte anuale naţionale şi locale privind starea în-
văţământului şi să includă în ele în mod obligatoriu informaţii com-
plete privind progresul în realizarea Obiectivului de Dezvoltare Dura-
bilă „Educaţia de calitate”.

Indiscutabil, racordarea obiectivelor, stabilirea sarcinilor și a ţintelor de 
atins trebuie făcute în cadrul unui larg proces participativ, la care trebuie 
atrase în mod obligatoriu toate părţile interesate, o atenţie deosebită acor-
dându-se reprezentanţilor beneficiarilor direcţi și indirecţi ai educaţiei: ele-
vilor, părinţilor, studenţilor, mediului de afaceri, asociaţiilor profesionale, 
11 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 912 din 25.07.2016 cu privire la instituirea Consi-
liului Naţional de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă.
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comunităţilor, organizaţiilor societăţii civile. De asemenea, este foarte im-
portant ca aspectele legate de realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Dura-
bilă în Republica Moldova să fie abordate nu doar la nivel central, ci și la cel 
regional, fiind integrate organic și în strategiile de dezvoltare regională și 
locală.
Accentuăm faptul că realizarea cu succes a Obiectivului de Dezvoltare Du-
rabilă „Educaţia de calitate” depinde în măsură decisivă și de gradul de cu-
noaștere a cetăţenilor și a comunităţilor a situaţiei reale din învăţământ. Cu 
regret, în acest domeniu, atât autorităţile centrale, cât și cele locale mai au 
anumite restanţe. 
Deși Codul educaţiei a intrat în vigoare la sfârșitul anului 2014, până în pre-
zent nu a fost aprobată Metodologia de elaborare și de publicare a rapoarte-
lor privind starea învăţământului, prevăzută de Art. 141, aln. (4) din Cod. Că-
utările în Internet, efectuate până la data definitivării acestui studiu (august 
2016), nu au identificat rapoarte „privind starea învăţământului”, rapoarte 
ce ar fi fost publicate de Ministerul Educaţiei sau de organele locale de spe-
cialitate în domeniul învăţământului.
Mai mult ca atât, Codul educaţiei prevede elaborarea și publicarea rapoar-
telor anuale „privind starea învăţământului” doar în cazul organelor locale 
de specialitate (Art. 141, aln. (4)), pe când în cazul Ministerului Educaţiei 
se stipulează doar obligativitatea elaborării și publicării rapoartelor anuale 
„de activitate ale ministerului” (Art. 140, aln. (1), pct. x)), fără a se referi 
în mod explicit la „starea învăţământului”. Întrucât termenul „starea învăţă-
mântului” este cu mult mai larg decât termenul „activitatea ministerului”, se 
recomandă introducerea corectărilor necesare atât în Codul Educaţiei, cât 
și în actele normativ-juridice subordonate, elaborate deja în baza acestuia.
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Calitatea educaţiei moldoveneşti în viziunea cetăţenilor

Conform rezultatelor studiilor sociologice, învăţământul este unul dintre 
puţinele domenii de care cetăţenii Republicii Moldova au un grad relativ 
mai înalt de satisfacţie. Astfel, conform datelor ultimului studiu sociologic 
„Barometrul Opiniei Publice”12, în luna aprilie a anului 2016, de educaţia pe 
care o primesc copiii la școală s-au arătat „destul de mulţumiţi” și „foarte 
mulţumiţi” circa 43,1% dintre respondenţi. Totodată, faptul că circa 40,2% 
dintre respondenţi se declară „foarte nemulţumiţi” și „nu prea mulţumiţi” de 
educaţia oferită copiilor de școală, iar alţii 16,7% dintre ei nu știu sau nu do-
resc să răspundă la întrebarea legată de educaţie reprezintă un motiv serios 
de îngrijorare, întrucât educaţia privește toţi cetăţenii, iar asigurarea unui 
acces universal la o educaţie obligatorie de calitate este una dintre misiunile 
de bază ale sistemului moldovenesc de învăţământ.

Figura 4. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea „Cât de mulţumit 
sunteţi de educaţia pe care copiii o primesc la şcoală?”

12 Barometrul de opinie publică reprezintă o amplă cercetare sociologică, desfășurată de două ori 
pe an, începând cu anul 1998. Cercetarea este efectuată de către Institutul de Politici Publice, în 
colaborare cu companii sociologice cu renume, selectate în bază de concurs. Cercetarea este susţi-
nută financiar de către Fundaţia Soros-Moldova. Tradiţional, chestionarul propus respondenţilor 
include și întrebări referitoare la gradul de satisfacţie al cetăţenilor de educaţia pe care o primesc 
copiii la școală și de activitatea conducerii ţării în domeniul învăţământului.
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„foarte nemulţumiţi” şi „nu prea mulţumiţi” de educaţia oferită copiilor de şcoală, iar alţii 16,7% 
dintre ei nu ştiu sau nu doresc să răspundă la întrebarea legată de educaţie reprezintă un motiv 
serios de îngrijorare, întrucât educaţia priveşte toţi cetăţenii, iar asigurarea unui acces universal la 
o educaţie obligatorie de calitate este una dintre misiunile de bază ale sistemului moldovenesc de 
învăţământ. 

Figura 4. Distribuția răspunsurilor la întrebarea „Cât de mulţumit 
sunteţi de educaţia pe care copiii o primesc la şcoală?” 
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Este cunoscut faptul că cetăţenii Republicii Moldova au, în general, o atitudi-
ne critică faţă de activitatea guvernării. Pe fundalul unor astfel de atitudini, 
comparativ cu celelalte domenii incluse în studiul sociologic, gradul de satis-
facţie al respondenţilor privind activitatea conducerii ţării în domeniul în-
văţământului este cel mai înalt − de circa 23,0%. Pentru comparaţie, în cazul 
culturii acest grad este de 19,6%; asistenţei medicale − de 14,9%; agricultu-
rii − de 13,4%. După cum era și de așteptat, cel mai jos grad de satisfacţie se 
atestă în cazul pensiilor − 3,4% și salariilor − 2,4%.
Însă, chiar dacă în comparaţie cu alte domenii, gradul de satisfacţie în în-
văţământ este puţin mai înalt, distribuţia răspunsurilor privind activitatea 
guvernării în acest domeniu este una îngrijorătoare. Astfel, ponderea celora 
care se declară „deloc mulţumiţi” și „nu prea mulţumiţi” este covârșitoare 
− de circa 72%, iar ponderea celor „foarte mulţumiţi” este statistic nesemni-
ficativă − de doar 0,4%.  

Figura 5. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea „În ce măsură sunteţi 
mulţumiţi de ceea ce face conducerea ţării în domeniul învăţământului?”

Sursa: „Barometrul de opinie publică. Aprilie 2016”. Institutul de Politici Publice 
și Centrul de Investigaţii Sociologice și Marketing „CBS-AXA”
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În ansamblu, în percepţia publică, situaţia din învăţământ din ultimii ani ma-
nifestă tendinţe de agravare. Astfel, în anii 2014-2015, ponderea cumulativă 
a respondenţilor care se declară „destul de mulţumiţi” / „foarte mulţumiţi” 
de educaţia pe care copiii o primesc la școală și de activitatea guvernării în 
domeniul învăţământului este în scădere.
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Figura 6. Ponderea cumulativă a respondenţilor care se declară 
„Destul/Foarte mulţumiţi” de educaţia pe care copiii o primesc la şcoală 

şi de activitatea conducerii în domeniul învăţământului

Figura 6. Ponderea cumulativă a respondenţilor care se declară 
„Destul/Foarte mulţumiţi” de educaţia pe care copiii o primesc la şcoală 

şi de activitatea conducerii în domeniul învăţământului 
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examenelor în cauză de către toţi (!) absolvenţii unor licee. Evident, o astfel de situaţie nu a putut 
să nu stârnească nemulţumirea mai multor elevi, părinţi, cadre didactice, cadre de conducere, 
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Sursa: „Barometrul de opinie publică. Aprilie 2016”. Institutul de Politici Publice și 
Centrul de Investigaţii Sociologice și Marketing „CBS-AXA”

Din datele prezentate în figura de mai sus se observă că o scădere semnifi-
cativă a gradului de satisfacţie de educaţia pe care o primesc copiii la școală 
s-a înregistrat în anul 2013, an în care în învăţământul general a fost im-
plementată o metodologie principial nouă de desfășurare a examenelor de 
bacalaureat. Metodologia în cauză presupune combaterea efectivă a fraudei, 
eliminarea copiatului, favoritismului și mistificărilor în procesul adminis-
trării testelor și corectării lucrărilor elevilor. În consecinţă, ratele de promo-
vare și notele luate de elevi la examenele de bacalaureat au scăzut semnifi-
cativ, atestându-se, cu regret, chiar și cazuri de nepromovare a examenelor 
în cauză de către toţi (!) absolvenţii unor licee. Evident, o astfel de situaţie 
nu a putut să nu stârnească nemulţumirea mai multor elevi, părinţi, cadre 
didactice, cadre de conducere, factori de decizie și politicieni.
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Accentuăm faptul că pe parcursul anului 2014 gradul de satisfacţie a cetăţe-
nilor de educaţia pe care o primesc copiii lor la școală a crescut, fiind chiar 
mai înalt decât cel înregistrat în anul 2012, până la implementarea noii me-
todologii de desfășurare a examenelor de bacalaureat. Posibil, această creș-
tere se datorează conștientizării de către majoritatea actorilor educaţionali 
și a cetăţenilor care nu sunt implicaţi direct în desfășurarea procesului edu-
caţional a importanţei corectitudinii, obiectivităţii și relevanţei evaluărilor 
școlare. Indiscutabil, un aport semnificativ în promovarea integrităţii acade-
mice l-au avut și campaniile de mobilizare a opiniei publice în favoarea eticii 
academice și meritocraţiei, desfășurate de organizaţiile neguvernamentale 
din Republica Moldova cu suportul partenerilor de dezvoltare13.
Cu regret, după anul 2014, gradul de satisfacţie al populaţiei de educaţia pe 
care copiii lor o primesc la școală din nou a scăzut cu 9 p.p. (puncte procen-
tuale), coborând de la 54% în noiembrie 2014 până la 43% în aprilie 2016.
Dacă pe parcursul anilor 2014-2016 evoluţia gradului de satisfacţie al po-
pulaţiei de educaţia pe care copiii lor o primesc la școală este una sinuoasă, 
atestându-se atât  creșteri ușoare, cât și scăderi semnificative, în cazul perce-
perii activităţii conducerii în domeniul învăţământului, situaţia este cu mult 
mai gravă. Astfel, dacă în perioada aprilie 2013 - noiembrie 2014 gradul de 
satisfacţie de activitatea în cauză a crescut cu tocmai 16 p.p., de la 23% la 
39%, după noiembrie 2014 el a fost în „cădere liberă”. În aprilie 2016 gradul 
de satisfacţie de activitatea conducerii ţării în domeniul învăţământului s-a 
coborât la valoarea de 23%, valoare înregistrată la începutul perioadei de 
creștere − aprilie 2013.
Posibil, creșterea ponderii respondenţilor nemulţumiţi de activitatea con-
ducerii în domeniul învăţământului, înregistrată începând cu luna noiem-
brie 2014, a fost provocată și de intrarea în vigoare în luna decembrie 2014 
a noului Cod al educaţiei. Amintim, că noul Cod al educaţiei prevede reforme 
de esenţă în domeniul învăţământului general: anularea inamovibilităţii tra-
diţionale a conducătorilor instituţiilor de învăţământ și trecerea la desem-
narea lor prin concurs doar pentru o perioadă determinată de timp, extinde-
rea rolului părinţilor și al reprezentanţilor comunităţilor în managementul 
școlii, implementarea mecanismelor de finanţare în baza costului standard 
per copil/elev/student, flexibilizarea curriculumului și creșterea ponderii 
componentelor la alegere ale acestuia ș.a. Probabil nefiind popularizate în 
13 Republic of Moldova: Youth against corruption in the education system. UNDP Moldova / Joint 
Integrated Local Development Programme, 2014.
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/presscenter/pressreleases/2014/12/09/ele-
vi-si-profesori-au-discutat-solutii-pentru-a-rupe-lantul-coruptiei-in-sistemul-de-invatamant.html.
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/presscenter/pressreleases/2015/06/18/
children-awarded-for-most-clever-anti-corruption-solutions.html.
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deplină măsură sau fiind implementate în grabă și cu anumite imperfecţiuni, 
reformele în cauză au fost percepute de populaţie mai mult ca o „intoxicare a 
învăţământului cu reforme”, decât ca activităţi ce duc la o îmbunătăţire reală 
a situaţiei din școli.
Evident, pentru a diminua ponderea unor astfel de percepţii și a mobiliza 
opinia publică în favoarea reformelor, este absolut necesar ca toate actele 
normative elaborate în scopul reformării educaţiei, toate planurile de acti-
vitate ale conducerii învăţământului și ale organelor locale de specialitate 
să fie elaborate cu o largă participare a reprezentanţilor părinţilor, cadrelor 
didactice, comunităţilor și organizaţiilor societăţii civile. Se cere o trecere de 
la simplele comunicate de presă de genul „astăzi a avut loc ...”, „conducătorul 
cutare s-a întâlnit cu ...”, „conducătorul cutare a participat la ...”, „sub egida 
autorităţii cutare a fost organizat evenimentul ...” etc., frecvent întâlnite pe 
paginile web ale autorităţilor din domeniul învăţământului, la ample cam-
panii participative de informare și mobilizare, în cadrul cărora să fie puse 
în discuţie proiectele de acte normativ-juridice aflate în curs de elaborare, 
să fie franc recunoscute problemele cu care se confruntă învăţământul, să 
fie prezentate cauzele acestor probleme, să fie aduse argumente în favoarea 
reformelor și, ceea ce este foarte important, să fie prezentate într-un mod 
înţeles atât de liderii de opinie, cât și de largul public, a raţionamentelor ce 
stau la baza reformelor preconizate.
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Obstacole şi oportunităţi în reformarea 
învăţământului moldovenesc

Obstacolele în asigurarea calităţii 
învăţământului

Percepţiile populaţiei referitoare la calitatea studiilor și obstacolele ce stau 
în calea îmbunătăţirii acesteia diferă semnificativ în funcţie de faptul dacă 
respondenţii au sau nu copii care frecventează școala. Astfel, sondajele des-
fășurate în rândul tuturor categoriilor de cetăţeni14 releva faptul că de edu-
caţia pe care copiii o primesc la școală sunt „Foarte mulţumiţi” doar 2,2% 
dintre respondenţi, pe când în cazul sondajelor desfășurate doar în rândul 
părinţilor15, ponderea celor care se declară „Foarte mulţumiţi” de calitatea 
studiilor pe care le fac copiii lor este aproape de zece ori mai mare, de circa 
20,3% dintre respondenţi. Mai mult ca atât, dacă în cazul tuturor categorii-
lor de cetăţeni ponderea celora ce se declarau „Nu prea mulţumiţi” și „Deloc 
mulţumiţi” era de circa 40,2%, în cazul părinţilor, ponderea celora ce se de-
clarau „Nemulţumiţi” și „Foarte nemulţumiţi” era de doar 0,8%.

Figura 7. Gradul de satisfacţie a părinţilor privind 
calitatea studiilor pe care le fac copiii lor

14 Barometrul de opinie publică. Aprilie 2016. Institutul de Politici Publice și Centrul de Investiga-
ţii Sociologice și Marketing „CBS-AXA».
15 Etica și integritatea academică  în învăţământul general. Studiu sociologic. Institutul de Politici 
Publice și Centrul de Investigaţii Sociologice și Marketing „CBS-AXA», 2016.
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Din datele prezentate în figura de mai sus se observă că, comparativ cu anii precedenţi, ponderea 
părinţilor care s-au declarat „Foarte mulţumiţi” de calitatea studiilor pe care le fac copiii lor a 
crescut cu circa 13,4 p.p., de la 6,9% în anul 2012 până la 20,3% în anul 2016. Aceste evoluţii 
demonstrează încă o dată faptul că, în cazul părinţilor, aprecierile pozitive ale calităţii educaţiei 
sunt cu mult mai frecvente decât în cazul tuturor cetăţenilor, luaţi în ansamblu. Accentuăm însă 
faptul că aprecierile părinţilor privind calitatea studiilor pe care le fac copiii lor depind, într-o 
anumită măsură, de notele pe care ei le iau la şcoală, între frecvenţa aprecierilor pozitive şi 
mărimea notelor în cauză existând o corelaţie statistic semnificativă. 

În scopul identificării obstacolelor care, în viziunea părinţilor, îngreunează asigurarea calităţii 
învăţământului, respondenţilor-părinţi le-a fost propusă o listă de alegere multiplă, ce conţinea 16 
variante de răspuns. Distribuţia răspunsurilor date de părinţi este prezentată în figura de mai jos. 
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și Marketing „CBS-AXA”, 2016
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Din datele prezentate în figura de mai sus se observă că, comparativ cu anii 
precedenţi, ponderea părinţilor care s-au declarat „Foarte mulţumiţi” de ca-
litatea studiilor pe care le fac copiii lor a crescut cu circa 13,4 p.p., de la 6,9% 
în anul 2012 până la 20,3% în anul 2016. Aceste evoluţii demonstrează încă 
o dată faptul că, în cazul părinţilor, aprecierile pozitive ale calităţii educaţiei 
sunt cu mult mai frecvente decât în cazul tuturor cetăţenilor, luaţi în ansam-
blu. Accentuăm însă faptul că aprecierile părinţilor privind calitatea studii-
lor pe care le fac copiii lor depind, într-o anumită măsură, de notele pe care 
ei le iau la școală, între frecvenţa aprecierilor pozitive și mărimea notelor în 
cauză existând o corelaţie statistic semnificativă.
În scopul identificării obstacolelor care, în viziunea părinţilor, îngreunează 
asigurarea calităţii învăţământului, respondenţilor-părinţi le-a fost propusă 
o listă de alegere multiplă, ce conţinea 16 variante de răspuns. Distribuţia 
răspunsurilor date de părinţi este prezentată în figura de mai jos.

Figura 8. Opiniile părinţilor privind obstacolele 
în asigurarea calităţii studiilor

Figura 8. Opiniile părinţilor privind obstacolele în asigurarea calităţii 
studiilor 
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În opinia părinţilor care au copii la şcoală, principalele obstacole în asigurarea calităţii 
învăţământului general din Republica Moldova sunt: 

− complexitatea programei şcolare (46,9% dintre respondenţi); 

− insuficienţa alocaţiilor bugetare (39,2%); 

− lipsa motivaţiei pentru învăţare (31,0%); 

− lipsa cadrelor didactice (18,7%); 

− motivaţia scăzută a cadrelor didactice (18,5%); 

− numărul mare de copii în clasă (12,9%). 

Fiecare din celelalte eventuale obstacole, incluse în chestionarul administrat în rândul părinţilor, a 
înregistrat mai puţin de 10%. 

Menţionăm faptul că anumite obstacole, considerate de autorităţi şi experţii în politici 
educaţionale deosebite, sunt percepute de mulţi părinţi puţin importante. Astfel, nivelul jos de 
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În opinia părinţilor care au copii la școală, principalele obstacole în 
asigurarea calităţii învăţământului general din Republica Moldova sunt:

− complexitatea programei şcolare (46,9% dintre respondenţi);
− insuficienţa alocaţiilor bugetare (39,2%);
− lipsa motivaţiei pentru învăţare (31,0%);
− lipsa cadrelor didactice (18,7%);
− motivaţia scăzută a cadrelor didactice (18,5%);
− numărul mare de copii în clasă (12,9%).

Fiecare din celelalte eventuale obstacole, incluse în chestionarul adminis-
trat în rândul părinţilor, a înregistrat mai puţin de 10%.
Menţionăm faptul că anumite obstacole, considerate de autorităţi și exper-
ţii în politici educaţionale deosebite, sunt percepute de mulţi părinţi puţin 
importante. Astfel, nivelul jos de pregătire a cadrelor didactice a fost indicat 
ca obstacol de doar 8,2% dintre respondenţii-părinţi; indiferenţa cadrelor 
didactice faţă de elevi − de doar 8,7%; manuale și materiale didactice nea-
decvate − de doar 9,6%. Cu regret, este mică și ponderea respondenţilor ce 
indică în calitate de obstacol neimplicarea părinţilor în activităţile școlii − de 
doar 9,5%.
În ansamblu, obstacolele în asigurarea calităţii învăţământului, indicate de 
părinţi, nu coincid în deplină măsură cu cele identificate de autorităţi și de 
experţii în politici educaţionale. Conform documentelor de politici educaţio-
nale, aprobate sau propuse de către autorităţi pentru discuţii publice, prin-
cipalele obstacole în asigurarea calităţii învăţământului sunt16, 17, 18:

− imperfecţiunea curriculei, care se caracterizează printr-un grad înalt 
de teoretizare şi un nivel scăzut de relevanţă şi aplicabilitate practică;

− ponderea scăzută a componentelor curriculare, pe care elevii le pot 
alege conform propriilor preferinţe;

− necorespunderea reţelei de instituţii de învăţământ general situaţiei 
demografice din localităţi, fapt ce duce la utilizarea ineficientă a re-
surselor alocate educaţiei;

− lipsa unor politici eficiente de stat pentru atragerea, pregătirea şi 
menţinerea în sistem a cadrelor didactice şi manageriale performante;

− neasigurarea în deplină măsură a pregătirii de către învăţământul uni-
versitar şi cel de formare continuă a unor specialişti care au compe-

16 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 944 din 14.11.2014 cu privire la aprobarea Stra-
tegiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia - 2020”.
17 Propunere de politică publică. Reconceptualizarea învăţământului liceal. Ministerul Educaţiei, 
2015. http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2047.
18 Programul naţional pentru dezvoltarea resurselor umane în învăţământul general din  Repu-
blica Moldova 2016-2020 (proiect propus pentru discuţii publice). Ministerul Educaţiei, 2016. 
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3207.
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tenţele necesare pentru a desfăşura o activitate profesională eficientă, 
racordată la schimbările şi cerinţele sistemului educaţional,  ale soci-
etăţii în ansamblu;

− neatractivitatea studiilor în domeniul ştiinţelor educaţiei şi a profesiei 
de cadru didactic în rândul persoanelor tinere;

− caracterul sporadic şi limitat al implicării copiilor şi tinerilor în proce-
sele de luare a deciziilor; nerespectarea în deplină măsură a dreptului 
fiecărui copil de a fi auzit în familie, la şcoală şi în întreaga societate;

Conform studiilor elaborate de experţii în politici educaţionale19, 20, pe lângă 
obstacolele incluse deja de autorităţi în documentele şi proiectele de do-
cumente de politici publice, în procesul de reformare a educaţiei ar trebui 
luate în considerare și obstacole ce urmează:

− intervenţia nejustificată a factorului politic în procesele de alocare a 
resurselor în educaţie şi în politica de cadre;

− insuficienţa sau chiar inexistenţă colaborării dintre şcoli şi agenţii eco-
nomici;

− lipsa continuităţii pe unele segmente ale politicilor şi reformelor edu-
caţionale;

− imperfecţiunea mecanismelor de conducere strategică şi operaţională 
a învăţământului general;

− gradul excesiv de birocratizare a sistemului de atestare a cadrelor di-
dactice.

În opinia autorului acestui studiu, în lista obstacolelor ce tergiversează 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale ar mai trebui incluse:

− întârzierile regretabile în elaborarea şi adoptarea actelor normativ-ju-
ridice ce ar avea drept scop implementarea noilor reglementări, stipu-
late în Codul educaţiei, intrat în vigoare în luna decembrie 2014; 

− lipsa în actele normativ-juridice în vigoare a unor prevederi explicite 
ce ar obliga instituţiile de învăţământ să angajeze în posturile didac-
tice şi cele de conducere doar persoane care deţin calificări profesio-
nale ce corespund disciplinelor predate/posturilor ocupate;

− excluderea de facto din sistemul de învăţământ a elementelor de com-
petitivitate academică (admiterea în majoritatea liceelor şi la multe 
specialităţi din învăţământul profesional tehnic postsecundar şi cel 
superior se face fără concurs);

− subestimarea rolului meritocraţiei în activităţile de stimulare a ele-
19 Al treilea Raport cu privire la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Republica Moldova. Chi-
șinău, 2013.
20 World Bank. Systems Approach for Better Education Results. SABER Country Report. Teacher 
Policy. Moldova 2014.
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vilor, cadrelor didactice şi a celor de conducere;
− persistenţa egalitarismului în remunerarea muncii cadrelor didactice 

şi a celor de conducere, trenarea acţiunilor de reformare a mecanis-
melor de salarizare;

− uniformizarea excesivă a conţinuturilor educaţiei, elevii neavând 
posibilităţi reale de a dezvolta propria personalitate, iar instituţiile de 
învăţământ − de a-şi crea, afirma şi promova propria individualitate.

Depășirea obstacolelor în cauză cere atât utilizarea eficientă a resurselor 
alocate de stat învăţământului, cât și schimbări profunde de mentalitate.

În opinia părinţilor, cele mai importante acţiuni ce ar trebui întreprinse în 
scopul asigurării unui nivel mai înalt al educaţiei sunt creșterea alocărilor de 
la bugetul de stat (această variantă de răspuns a fost aleasă de circa 42,1% 
dintre respondenţii-părinţi), majorarea salariilor cadrelor didactice (32,5%), 
îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale (31,1%), schimbarea programelor de 
învăţământ (28,9%), creșterea motivării copiilor pentru studii (28,2%). Fieca-
re din celelalte variante de răspuns a înregistrat mai puţin de 20%.

Tabelul 2. Cele mai importante acţiuni ce ar trebui de întreprins 
în scopul asigurării unui nivel mai înalt al educaţiei (opiniile părinţilor)

Acțiunile de întreprins % 

Acordarea unui buget de stat mai mare pentru învăţământ 42.1%

Majorarea salariilor cadrelor didactice 32.5%

Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale 31.1%

Schimbarea programelor de învăţământ 28.9%

Creșterea motivaţiei copiilor pentru studii 28.2%

Alimentarea copiilor în școli 19.0%

Perfecţionarea continuă a personalului didactic 14.3%

Creșterea nivelului de pregătire a cadrelor didactice 14.0%

Îmbunătăţirea stării încăperilor (claselor) 11.9%

Îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură (iluminare, aprovizionarea 
cu apă, veceurile etc.) 10.1%

Schimbarea sistemului de evaluare a cunoștinţelor/examenelor 8.8%
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Acțiunile de întreprins % 

Schimbarea atitudinii cadrelor didactice faţă de elevi și procesul educaţional 8.0%

Monitorizarea mai intensă a procesului educaţional din partea părinţilor 7.4%

Majorarea suportului material pentru școli din partea părinţilor 6.5%

Altceva 6.9%

NȘ/NR 5.3%

Sursa: Etica și integritatea academică în învăţământul general. Studiu sociologic. 
Institutul de Politici Publice și Centrul de Investigaţii Sociologice și Marketing 

„CBS-AXA”, 2016

Accentuăm faptul că doar o pondere relativ mică de părinţi s-a pronunţat 
pentru creșterea nivelului de pregătire a cadrelor didactice (14,0% dintre 
părinţi) și perfecţionarea continuă a acestora (14,3%). Relativ joasă este 
și ponderea respondenţilor care s-au pronunţat pentru monitorizarea mai 
intensă a procesului educaţional din partea părinţilor (doar 7,4% dintre 
părinţi), schimbarea atitudinii cadrelor didactice faţă de elevi și procesul 
educaţional (8,0%), schimbarea sistemului de evaluare a cunoștinţelor/exa-
menelor (8,8%).
În pofida faptului că în multe școli părinţii plătesc sume semnificative de 
bani pentru îmbunătăţirea condiţiilor fizice, doar o pondere relativ mică din 
ei consideră că acţiunile de acest gen ar contribui la un nivel mai înalt al 
educaţiei. Astfel, îmbunătăţirea stării încăperilor (claselor) a fost indicată de 
doar 11,9% dintre respondenţi, iar îmbunătăţirea condiţiilor de infrastruc-
tură (iluminare, aprovizionarea cu apă, veceurile etc.) − de doar 10,1%.
Confruntând frecvenţele opţiunilor referitoare la aspectele materiale ale 
învăţământului (bugete, salarii, edificii, încăperi) cu frecvenţele opţiunilor 
referitoare la esenţa învăţământului (metodele de predare-învăţare-evalu-
are, rezultatele învăţării, calificarea cadrelor didactice, atitudinea cadrelor 
didactice faţă de elevi și procesul educaţional, implicarea părinţilor în edu-
caţia propriilor lor copii), se poate constata faptul că o parte semnificativă 
dintre părinţi percep mai ușor doar importanţa acţiunilor ce au drept scop 
îmbunătăţirea condiţiilor fizice din școli și, mai greu, a acţiunilor orientate 
spre perfecţionarea procesului instructiv, asigurarea instituţiilor cu educa-
tori, cu învăţători calificaţi, consolidarea comunităţilor școlare. De aseme-
nea, rămâne subestimată de către părinţi și importanţa participării fiecăruia 
din ei în viaţa şcolii.
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Oportunităţi de reformare 
a învăţământului general

Principalele oportunităţi de reformare a învăţământului general din Re-
publica Moldova derivă din faptul: Constituţia Republicii Moldova declară 
dreptul la învăţătură ca unul dintre drepturile fundamentale ale cetăţeanu-
lui (Art. 35), iar Codul educaţiei declară educaţia drept prioritate naţională 
(Art. 4, aln. (1)). Aceste prevederi de bază, referitoare la educaţie, se tran-
spun în viaţă prin:

− alocarea de mijloace bugetare semnificative pentru învăţământ, pon-
derea anuală a acestora fiind de circa 7% faţă de Produsul Intern Brut;

− menţinerea şi dezvoltarea reţelelor de instituţii de învăţământ de 
toate nivelurile, instituţii ce pot fi accesate de cetăţenii din majoritatea 
absolută a localităţilor ţării;

− prestarea de către instituţiile de învăţământ de stat şi de cele private a 
unei largi game de servicii educaţionale, de la educaţia timpurie până 
la învăţământul superior;

− menţinerea şi dezvoltarea de către stat a unui sistem extins de for-
mare iniţială şi continuă a cadrelor didactice, admiterea la special-
ităţile pedagogice fiind o prioritate a fiecărei guvernări, indiferent de 
coloratura ei politică;

− abordarea prioritară a problemelor educaţiei în programele de gu-
vernare şi în strategiile de dezvoltare durabilă, atât de nivel central, 
cât şi de cel regional şi local;

− oferirea unui sprijin social copiilor, elevilor şi studenţilor care provin 
din familiile vulnerabile, orfanilor, copiilor rămaşi fără îngrijirea sau 
susţinerea părinţilor.

În susţinerea acestor afirmaţii sunt și informaţiile statistice, publicate anual 
atât de Biroul Naţional de Statistică, cât și de Ministerul Educaţiei. Astfel, 
pe parcursul anilor 2005-2010 s-a atestat o creștere semnificativă a mij-
loacelor bugetare alocate învăţământului, de la 2,7 mird. lei la 6,6 mird. lei 
(preţuri curente). În pofida faptului că numărul de elevi și studenţi a fost în 
scădere, creșterea continuă a mijloacelor financiare alocate învăţământului 
s-a păstrat, cu excepţia anului 2013, şi pe parcursul anilor 2011-2015.
Creșteri semnificative s-au atestat și în salarizarea personalului din învăţă-
mânt. Astfel, în perioada 2005-2010, salariul nominal mediu lunar al unui lu-
crător din învăţământ a crescut de la 1319 lei la 2972 lei, adică de mai mult 
de două ori. Dacă în anul 2005 salariul nominal mediu lunar al unui lucrător 
din învăţământ constituia 67% faţă de salariul mediu nominal pe economie, în 
anul 2010 acest indicator a atins valoarea de 79%, creșterea constituind 12 p.p.
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Figura 9. Cheltuieli pentru învăţământ în bugetul public naţionalFigura 9. Cheltuieli pentru învăţământ în bugetul public naţional 

 
Sursa: Educaţia în Republica Moldova. Publicaţie statistică, 2014/2015 
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Figura 10. Salariul nominal mediu lunar al unui lucrătorFigura 10. Salariul nominal mediu lunar al unui lucrător 

 
Sursa: Educaţia în Republica Moldova. Publicaţie statistică, 2014/2015 
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În valori absolute, creșterile salariului nominal mediu lunar al unui lucrător 
în învăţământ au continuat și în anii următori, în anul 2014 acesta ajungând 
la valoarea de 3357 de lei, ce constituia 81% faţă de salariul mediu nominal 
pe economie.
Menţionăm faptul că, deși salariile în învăţământ au crescut, apropiindu-se 
de salariul mediu pe economie, ele rămân sub nivelul așteptărilor angajaţi-
lor din școli. Posibil, situaţia se va schimba după implementarea în volum 
deplin a prevederilor Codului educaţiei, referitoare la timpul de muncă și 
salarizarea personalului din învăţământ:

− organizarea activităţii cadrelor didactice din învăţământul general în-
tr-un interval zilnic de șapte ore, respectiv 35 de ore săptămânal, în 
activităţile în cauză incluzându-se nu doar predarea-învăţarea-evalu-
area și instruirea practică (18 ore săptămânale), dar și toate celelalte 
activităţi ce ţin de procesul educaţional (Art. 55);

− dreptul personalului didactic la compensaţii bănești anuale pentru 
procurarea de suporturi didactice, tehnică de calcul, produse softwa-
re pentru utilizare în activităţi de instruire on-line, pentru dezvoltare 
profesională (Art. 134, aln. (2), pct. c));

− dreptul noilor angajaţi la reducerea duratei zilei de muncă în primii 
trei ani de activitate didactică după absolvirea instituţiei de învăţă-
mânt (Art. 134, aln. (4), pct. a));

− dreptul cadrele didactice din instituţiile de învăţământ general publi-
ce de a beneficia în primii trei ani de activitate pedagogică de sprijin 
pentru inserţie profesională, inclusiv de reducerea la 75% a normei 
didactice pentru un salariu de funcţie (Art. 134, aln. (7)).

Indiscutabil, chiar și dacă se apropie de salariul mediu pe economie, sala-
riul din învăţământ va deveni un factor decisiv în atragerea și menţinerea 
în sistem a cadrelor didactice și manageriale calificate doar atunci când în-
suși salariul mediu pe economie va fi deveni unul competitiv în raport cu 
veniturile cetăţenilor Republicii Moldova care lucrează în sectoarele de vârf 
ale economiei naţionale sau în străinătate. Evident, crearea și valorificarea 
oportunităţilor de soluţionare a problemelor ce ţin de creșterea atractivităţii 
salariilor în învăţământ depășesc cu mult competenţele și responsabilităţile 
sistemului educaţional propriu-zis și se referă la dezvoltarea socioeconomi-
că a ţării în ansamblu.

În opinia autorului acestui studiu, pe lângă menţinerea la același nivel și 
chiar creșterea, în pofida scăderii numărului de elevi și studenţi, a alocărilor 
bugetare destinate învăţământului, oportunităţile de reformare mai includ:
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− creșterea nivelului de conștientizare de către cetăţeni a valorii educa-
ţiei, tot mai mulţi din ei considerând educaţia drept un factor semnifi-
cativ în asigurarea succesului în viaţă al copiilor lor;

− menţinerea și chiar intensificarea caracterului social al bugetelor cen-
trale și locale, cheltuielilor pentru educaţie revenindu-le o pondere 
semnificativă în totalul de cheltuieli publice;

− creșterea ponderii cetăţenilor, în special a părinţilor, care cer tot mai 
activ nu doar asigurarea unei proximităţi rezonabile a instituţiilor de 
învăţământ, dar și ameliorarea calităţii serviciilor educaţionale oferite 
de acestea;

− delimitarea în continuare a aspectelor politice, manageriale și didac-
tice în administrarea sectorului educaţiei, atât în ansamblu, cât și a 
fiecărei instituţii de învăţământ în particular;

− profesionalizarea managementului educaţional la nivel de ţară, unita-
te administrativ-teritorială, instituţie de învăţământ;

− separaţia succesivă și coerentă a activităţilor de elaborare, de imple-
mentare și evaluare a impactului politicilor educaţionale.

Evident, valorificarea acestor oportunităţi depinde, în mare măsură, de 
schimbarea convingerilor și opiniilor, în special, ale politicienilor, factorilor 
de decizie și angajaţilor din învăţământ, referitoare la misiunea și competen-
ţele organelor centrale și locale de specialitate în domeniul învăţământului, 
ale instituţiilor de învăţământ propriu-zise. Totodată, organele de conduce-
re a învăţământului și instituţiile de învăţământ trebuie să devină tot mai 
deschise și mai receptive la doleanţele beneficiarilor direcţi și indirecţi ai 
educaţiei, să instituţionalizeze practicile de colaborare cu părinţii și comu-
nităţile în care funcţionează, cu mediul de afaceri și organizaţiile societăţii 
civile.
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Descentralizarea învăţământului general: 
drumul sinuos de la intenţii la fapte

Istoricul descentralizării

Mai mult de două decenii, problemele descentralizării sunt permanent in-
cluse în toate strategiile și programele de guvernare, se află în atenţia or-
ganizaţiilor societăţii civile și a experţilor în politici publice. Indiscutabil, 
descentralizarea administrativă afectează în mod direct educaţia, întrucât 
competenţele privind organizarea și funcţionarea sistemului de învăţământ 
sunt atribuite, partajate și/sau delegate autorităţilor publice de toate nive-
lurile. Competenţele în cauză sunt statuate în mai multe legi, principalele 
din ele fiind Legea finanţelor publice locale (nr. 397 din 16.10.2003), Legea 
privind administraţia publică locală (nr. 436 din 28.12.2006), Legea privind 
descentralizarea administrativă (nr. 435 din 28.12.2006), Legea finanţe-
lor publice și responsabilităţii bugetar-fiscale (nr. 181 din 25.07.2014) şi, 
evident, Codul educaţiei (nr. 152 din 17.07.2014).

Conform Legii privind descentralizarea administrativă21, unul dintre dome-
niile proprii de activitate ale autorităţilor publice locale de nivelul întâi este 
construcţia, gestionarea, întreţinerea și echiparea instituţiilor preșcolare și 
extrașcolare (creșe, grădiniţe de copii, școli de artă, de muzică) (Art. 4, aln. 
(1), pct. h)). În cazul autorităţilor publice locale de nivelul al doilea, dome-
niile proprii de activitate includ întreţinerea școlilor primare și școlilor pri-
mare-grădiniţe, gimnaziilor și liceelor, instituţiilor de învăţământ secundar 
profesional, școlilor-internat și gimnaziilor-internat cu regim special, altor 
instituţii din domeniul învăţământului care deservesc populaţia raionului 
respectiv, precum și activitatea metodică, alte activităţi din domeniu (Art. 4, 
aln. (2), pct. g1).

Legea finanţelor publice și responsabilităţii bugetar-fiscale22 reglementează 
calendarul bugetar,  procedurile generale privind procesul bugetar și deli-
mitează competenţele și responsabilităţile în domeniul finanţelor publice. 
În funcţie de nivelul de administrare, finanţele publice sunt împărţite în cele 
administrate de Guvern și de autorităţile administraţiei publice locale.

Conform Legii finanţelor publice locale23, învăţământul preșcolar, primar, 
secundar general, special și complementar (extrașcolar) se finanţează din 
transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat (Art. 11, aln. (1), pct. 
21 Monitorul Oficial, nr. 29-31 din 02.03.2007, art. 91.
22 Ibidem, nr. 223-230 din 08.08.2014,  art. 519.
23 Ibidem, nr. 397-399 din 31.12.2014,  art. 703.
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a) și, opţional, din contul veniturilor proprii ale unităţilor teritorial-adminis-
trative în cauză (Art. 7, aln. (2)).
Accentuăm faptul că problema descentralizării este una foarte controversată, 
întrucât se referă nu doar la diversificarea gamei de servicii publice prestate 
populaţiei, la ameliorarea calităţii și eficientizarea acestora, dar și la redistri-
buirea împuternicirilor de gestionare a unor importante resurse materiale, fi-
nanciare și umane. Unul dintre argumentele în favoarea acestei constatări este 
și inconsecvenţa ce se observă în elaborarea şi aprobarea actelor normativ-
juridice şi a documentelor de politici referitoare la descentralizare. În cele ce 
urmează prezentăm o cronologie a procesului de elaborare a documentelor 
privind descentralizarea administrativă, inclusiv a educaţiei:

2003 − adoptarea Legii privind finanţele publice locale;
2006 − adoptarea Legii privind descentralizarea administrativă;
2012 − adoptarea Legii pentru aprobarea Strategiei naţionale de descen-

tralizare și a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei 
naţionale de descentralizare pentru anii 2012–2015;

2012 − elaborarea și propunerea pentru discuţii publice de către Ministerul 
Educaţiei a Strategiei de descentralizare în sectorul educaţiei. Deși 
neadoptată la timpul respectiv, mai multe prevederi principiale ale 
acestei Strategii au fost incluse ulterior în Codul educaţiei;

2013 − examinarea şi aprobarea de către Guvern a Avizului la proiectul de 
lege privind abrogarea Legii nr. 68 din 5 aprilie 2012 pentru apro-
barea Strategiei naţionale de descentralizare și a Planului de acţi-
uni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare 
pentru anii 2012-2015;

2014 − adoptarea Legii finanţelor publice și responsabilităţii bugetar-fis-
cale;

2014 − adoptarea Codului educaţiei;
2016 − examinarea şi aprobare de către Guvern a proiectului de lege cu pri-

vire la modi�icarea Legii nr. 68 din 5 aprilie 2012 pentru aprobarea 
Strategiei naţionale de descentralizare și a Planului de acţiuni pri-
vind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru 
anii 2012-2015. Modificările propuse de Guvern prevăd prelungirea 
termenului de implementare a Strategiei în cauză până în anul 2018.

Deși acest lucru nu este formulat în mod explicit nici în Codul educaţiei, nici 
în actele normativ-juridice referitoare la administraţia publică centrală și 
cea locală, educaţia este, de facto, o competenţă partajată24. Cu regret, con-
flictele de interese, inevitabile în procesele de redistribuire a împuternici-
24 Ministerul Educaţiei. Strategia de Descentralizare în Sectorul Educaţiei (proiect propus pentru 
discuţii publice). http://edu.gov.md/ro/content/proiectul-strategiei-de-descentralizare-sector-
ul-educatiei.
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rilor între organele administraţiei publice de diferite niveluri, au condus la 
inadvertenţe în cadrul normativ-juridic în vigoare, multe din competenţele 
educaţionale nefiind statuate în mod univoc ca fiind proprii, delegate sau 
partajate. Totodată, în mai multe cazuri, nu au fost prevăzute mecanisme 
efective de exercitare de către fiecare entitate administrativă sau educaţi-
onală a competenţelor atribuite și mijloace de intervenţie/de redresare a 
situaţiei în cazul exercitării neadecvate a acestora.
Pentru exemplificare vom analiza modul de delimitare și exercitare a urmă-
toarelor competenţe educaţionale:

− organizarea învăţământului liceal;
− finanţarea învăţământului general;
− angajarea, promovarea şi formarea continuă a cadrelor didactice;
− angajarea, promovarea şi formarea continuă a cadrelor de conducere.

Organizarea învăţământului liceal
În caseta de mai jos sunt listate competenţele referitoare la organizarea 
învăţământului general, preluate din actele normativ-juridice în vigoare la 
data scrierii acestui studiu.

Caseta 3. Competenţe referitoare la organizarea învăţământului liceal

Ministerul Educaţiei:
• Aprobă Regulamentul-tip de activitate a instituţiilor de învăţământ general 

(Art. 20, aln. (6)).
• Aprobă metodologia de admitere în învăţământul liceal (Art. 31, aln. (5)).
• Aprobă regulamente și standarde referitoare la buna funcţionare a instituţii-

lor de educaţie timpurie, de învăţământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar 
(Art. 21, aln. (1)).

• Elaborează, prin coordonare cu autorităţile interesate, și aprobă normele de 
personal, de muncă și de finanţare în sistemul naţional de educaţie (Art. 140, 
aln. (1), pct. l)).

Autoritățile locale de nivelul doi și ale UTA Găgăuzia:
• Înfiinţează, reorganizează și lichidează instituţiile publice de învăţământ pri-

mar, gimnazial, liceal și extrașcolar (de nivel raional) (Art. 31, aln. (5)).
• Adoptă decizii privind optimizarea și dezvoltarea reţelei instituţiilor de învă-

ţământ din teritoriul administrat, în baza indicatorilor de eficacitate, eficienţă 
și performanţă (Art. 141, aln. (1), pct. j)).

Atribuțiile autorităților administrației publice locale de nivelul întâi
• Pot organiza educaţia antepreșcolară, cu finanţare de la bugetele locale (Art. 

24).
• Adoptă decizii privind optimizarea și dezvoltarea reţelei de instituţii de învă-

ţământ ai căror fondatori sunt (Art. 142, pct. h).

Sursa: Codul educaţiei nr. 152 din 17.07.2014
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Conform competenţelor statute în Codul educaţiei, Ministerul Educaţiei a 
elaborat și aprobat Regulamentul de organizare și funcţionare a instituţi-
ilor de învăţământ primar și secundar, ciclurile I și II (Ordinul nr. 235 din 
25.03.2016). Punctul 8 al acestui Regulament stabilește că în instituţiile în 
cauză învăţământul liceal se organizează prin cel puţin două clase de a X-a 
de liceu, cu un număr de elevi în clase stabilit de către Organul local de spe-
cialitate în domeniul învăţământului al administraţiei publice locale de nive-
lul doi. Această prevedere se regăsește și punctul 12 al Metodologiei de ad-
mitere a elevilor în învăţământul liceal, aprobată prin Ordinul Ministerului 
Educaţiei nr. 633 din 30.06.2017. Accentuăm faptul că o cerinţă similară era 
înaintată faţă de organizarea învăţământului liceal și până la intrarea în vi-
goare a actelor normativ-juridice nominalizate mai sus (a se vedea articolul 
6 al Regulamentului cu privire la organizarea și funcţionarea liceelor, apro-
bat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 415 din 06.11.2006 și punctul 6 
al Regulamentului de admitere în învăţământul liceal, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Educaţiei nr. 669 din 28.06.2013).
În ce măsură au fost și sunt respectate reglementările referitoare la numărul 
de clase de a X-a  și dispune oare Ministerul Educaţiei de mijloace efective 
în caz de nerespectare a acestora? După cum rezultă din datele prezentate 
în figura de mai jos, constatăm, cu regret, că reglementările în cauză nu în 
totalitate sunt respectate, mai ales în cazul liceelor din mediul rural.

Figura 11. Distribuţia liceelor după numărul de clase de a X-a, 
anul de studii 2015/2016

Figura 11. Distribuţia liceelor după numărul de clase de a X-a, anul de 
studii 2015/2016 

 
Sursa: Sistemul de cartografiere  a şcolilor primare, a gimnaziilor şi liceelor, 2016 

În anul de studii 2015/2016, din cele 170 de licee din mediul rural, 71 de instituţii, ce constituie 
circa 42% din numărul total de licee de la sate, nu au avut la admitere suficienţi candidaţi pentru a 
forma chiar şi o singură clasă de a X-a. În pofida regulamentelor în vigoare, în cazul altor 60 de 
licee din mediul rural (circa 24% din numărul total de licee din sate) au fost formate doar câte o 
singură clasă de a X-a.  Doar în 37 de licee rurale (22%) au fost formate câte două clase. În 
ansamblu, în cazul liceelor din mediul rural, reglementările referitoare la numărul de clase au fost 
respectate doar jumătate din liceele ce au clase de a X-a. 

Deşi, comparativ cu mediul rural, situaţia din liceele din mediul urban este relativ mai bună, şi în 
oraşe există un număr semnificativ de licee care fie că nu au avut suficienţi candidaţi la admiterea 
în clasa a X-a (16 instituţii), fie că au format doar câte o singură clasă − 53 de instituţii sau 24% din 
numărul total de 218 instituţii. Evident, în cazul liceelor din mediul urban astfel de abordări ar 
trebui combătute cu toată fermitatea, întrucât în majoritatea absolută a oraşelor, spre deosebire 
de localităţile săteşti, există cel puţin două licee.  

Faptul că în multe licee nu există cel puţin două clase de a X-a reprezintă o limitare semnificativă a 
drepturilor liceenilor de a-şi alege profilul dorit de studii, real sau umanist. Mai mult ca atât, în 
cazul liceelor mici, pericolul lezării acestui drept persistă şi în clasele a XI-a şi a XII-a, întrucât pe 
parcursul anului de studii mulţi elevi pleacă, instituţiile fiind nevoite să comaseze clase cu profiluri 
diferite. Cu regret, în cel mai bun caz, atât autorităţile centrale, cât şi cele locale, doar constată 
încălcarea normativelor referitoare la numărul de clase de a X-a, fără a întreprinde însă acţiuni ce 
ar putea duce la redresarea situaţiei prin diversificarea ofertelor educaţionale. 

În opinia autorului acestui studiu, unul dintre factorii principali ce favorizează nerespectarea în 
masă a cerinţelor actelor normative în vigoare constă în imperfecţiunea anumitor stipulări ale 
acestora, care, de multe ori, sunt incomplete, au un caracter vag sau declarativ, nu prevăd 
mecanisme de preîntâmpinare a eventualelor încălcări, iar în caz de comitere a acestora, de 

16 

71 

53 

60 

105 

37 

33 

1 

9 

1 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Urban

Rural

Numărul de licee 

Fără clase O clasă Două clase

Trei clase Patru clase Cinci şi mai multe clase

35 / 54 

Sursa: Sistemul de cartografiere  a şcolilor primare, a gimnaziilor şi liceelor, 2016



38 Anatol Gremalschi

În anul de studii 2015/2016, din cele 170 de licee din mediul rural, 71 de 
instituţii, ce constituie circa 42% din numărul total de licee de la sate, nu au 
avut la admitere suficienţi candidaţi pentru a forma chiar și o singură clasă 
de a X-a. În pofida regulamentelor în vigoare, în cazul altor 60 de licee din 
mediul rural (circa 24% din numărul total de licee din sate) au fost forma-
te doar câte o singură clasă de a X-a.  Doar în 37 de licee rurale (22%) au 
fost formate câte două clase. În ansamblu, în cazul liceelor din mediul rural, 
reglementările referitoare la numărul de clase au fost respectate doar jumă-
tate din liceele ce au clase de a X-a.

Deși, comparativ cu mediul rural, situaţia din liceele din mediul urban este 
relativ mai bună, și în orașe există un număr semnificativ de licee care fie că 
nu au avut suficienţi candidaţi la admiterea în clasa a X-a (16 instituţii), fie 
că au format doar câte o singură clasă − 53 de instituţii sau 24% din numărul 
total de 218 instituţii. Evident, în cazul liceelor din mediul urban astfel de 
abordări ar trebui combătute cu toată fermitatea, întrucât în majoritatea ab-
solută a orașelor, spre deosebire de localităţile sătești, există cel puţin două 
licee. 

Faptul că în multe licee nu există cel puţin două clase de a X-a reprezintă 
o limitare semnificativă a drepturilor liceenilor de a-şi alege profilul dorit 
de studii, real sau umanist. Mai mult ca atât, în cazul liceelor mici, pericolul 
lezării acestui drept persistă și în clasele a XI-a și a XII-a, întrucât pe parcur-
sul anului de studii mulţi elevi pleacă, instituţiile fiind nevoite să comaseze 
clase cu profiluri diferite. Cu regret, în cel mai bun caz, atât autorităţile cen-
trale, cât și cele locale, doar constată încălcarea normativelor referitoare la 
numărul de clase de a X-a, fără a întreprinde însă acţiuni ce ar putea duce la 
redresarea situaţiei prin diversificarea ofertelor educaţionale.

În opinia autorului acestui studiu, unul dintre factorii principali ce favori-
zează nerespectarea în masă a cerinţelor actelor normative în vigoare con-
stă în imperfecţiunea anumitor stipulări ale acestora, care, de multe ori, 
sunt incomplete, au un caracter vag sau declarativ, nu prevăd mecanisme de 
preîntâmpinare a eventualelor încălcări, iar în caz de comitere a acestora, 
de redresare a situaţiei. Astfel, în cazul învăţământului liceal nu este clar ce 
trebuie să întreprindă Ministerul Educaţiei atunci când autorităţile publice 
locale aprobă funcţionarea liceelor cu doar câte o singură clasă de a X-a? Să 
conteste în judecată actele adoptate de autorităţile publice? Să constate în-
călcările și să mai ceară încă o dată de la autorităţile publice locale respecta-
rea strictă a regulamentelor25? Să vină cu precizări referitoare la admiterea 
25 Ministerul Educaţiei. Dezvoltarea reţelei instituţiilor de învăţământ primar și secundar general 
din perspectiva asigurării educaţiei de calitate. Ședinţă cu șefii OLSDI, Chișinău, 17 august 2016. 
www.edu.md.
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în învăţământul liceal, așa cum s-a făcut în cazul protestelor din Chișinău26? 
Evident, doar o delimitare explicită a competenţelor proprii, a competenţe-
lor delegate și a celor partajate, instituirea mecanismelor de responsabili-
zare a tuturor actorilor educaţionali în exercitarea competenţelor asumate 
vor diminua semnificativ cazurile de nerespectare a regulamentelor privind 
organizarea învăţământului liceal.

Finanţarea învăţământului general

Competenţele, modul și procedurile de finanţare a învăţământului general 
sunt statuate în mai multe acte normativ-juridice. În caseta de mai jos sunt 
prezentate principalele din ele, preluate din Codul educaţiei.

Caseta 4. Competenţe referitoare la �inanţarea învăţământului general

26 Ministerul Educaţiei. Precizare cu referire la admiterea în învăţământul liceal din municipiul 
Chișinău. 2 septembrie 2016. www.edu.gov.md.

Guvernul:
• Aprobă politicile de stat în domeniul educaţiei (Art. 139, pct. a)).
• Organizează elaborarea proiectelor de acte legislative în domeniul educaţiei, 

le aprobă și le prezintă Parlamentului spre examinare și adoptare (Art. 139, 
pct. b)).

• Adoptă acte normative privind executarea prevederilor legislaţiei în domeniul 
educaţiei și asigurarea priorităţii educaţiei (Art. 139, pct. c)).

• Aprobă pachetul standard de servicii educaţionale pentru învăţământul gene-
ral (Art. 9, aln. (2)).

• Aprobă pachetul de servicii educaţionale acordate de stat pentru fiecare nivel 
al sistemului de învăţământ (Art. 9, aln. (5)).

• Aprobă nomenclatorul de servicii educaţionale gratuite (Art. 37, aln. (4)).
• Aprobă actele normative referitoare la acordarea sporurilor la salarii pentru 

gradele didactice și manageriale și pentru titlurile știinţifice (Art. 131, aln. (4)).
• Aprobă formula de alocare conform căreia sunt efectuate transferurile cu des-

tinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale pentru instituţiile de 
educaţie antepreșcolară și preșcolară, de învăţământ primar, gimnazial, liceal 
și extrașcolar (Art. 143, aln. (1), pct. a) și c)).

• Stabilește modul de finanţare de către autorităţile administraţiei publice locale 
și ale UTA Găgăuzia a instituţiilor publice de învăţământ general în baza costu-
lui standard per copil sau elev (Art. 144, aln. (2)).

Ministerul Educaţiei:
• Proiectează și aplică strategiile naţionale de dezvoltare a sistemului educaţi-

onal cu consultarea autorităţilor administraţiei publice centrale și locale, pre-
cum şi a partenerilor sociali (Art. 8, aln. (2)).
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• Stabileşte modul de finanţare a grupelor şi claselor cu program prelungit din 
învăţământul primar (Art. 27, aln. (6)).

• Aprobă standardele educaţionale de stat, care includ şi stipulări referitoare la 
asigurarea condiţiilor şi a resurselor materiale necesare pentru un proces ed-
ucaţional eficient (Art. 39, aln. (1), pct. e) şi aln. (3); Art. 140, aln. (1), pct. e)).

• Aprobă acte normative referitoare la acordarea sporurilor salariale pentru 
gradele didactice şi manageriale şi pentru titlurile ştiinţifice (Art. 131, aln. (4)).

• Stabileşte îndemnizaţii pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior 
şi postsecundar pedagogic, încadraţi în instituţiile de învăţământ prin repar-
tizare de către Ministerul Educaţiei (Art. 134, aln. (5)).

• Efectuează estimări şi analize ale indicatorilor de randament economic şi per-
formanţă în sistemul naţional de educaţie, pe care le publică pe pagina web 
oficială a ministerului ((Art. 140, aln. (1), pct. d)).

• Elaborează planul strategic de cheltuieli pentru sistemul naţional de educaţie 
şi cercetare în învăţământul superior, în colaborare cu autorităţile adminis-
traţiei publice centrale şi locale (Art. 140, aln. (1), pct. j)).

• Elaborează, prin coordonare cu autorităţile interesate, şi aprobă normele de 
personal, de muncă şi de finanţare în sistemul naţional de educaţie (Art. 140, 
aln. (1), pct. l)).

• Formulează şi prezintă Guvernului propuneri de perfecţionare a remuneră-
rii personalului didactic şi a altor categorii de personal din sistemul de în-
văţământ (Art. 140, aln. (1), pct. n)).

• Propune anual Guvernului formula de alocare conform căreia sunt efectuate 
transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale pen-
tru instituţiile de educaţie antepreşcolară şi preşcolară, de învăţământ primar, 
gimnazial, liceal şi extraşcolar (Art. 143, aln. (1), pct. a) şi c)).

Ministerul Finanţelor:
• Efectuează transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la buge-

tele locale, pentru instituţiile de educaţie antepreşcolară şi preşcolară, de în-
văţământ primar, gimnazial, liceal şi extraşcolar (Art. 143, aln. (1), pct. a) şi c)).

Autorităţile locale de nivelul doi și ale UTA Găgăuzia:
• Asigură buna funcţionare a instituţiilor publice de învăţământ primar, gimna-

zial, liceal şi extraşcolar (de nivel raional) în conformitate cu regulamentele şi 
standardele aprobate de Ministerul Educaţiei (Art. 21, aln. (1)).

• Pot finanţa de la bugetele locale educaţia antepreşcolară (Art. 24).
• Asigură finanţarea instituţiilor publice de învăţământ general în baza costului 

standard per copil sau elev, în volum ce asigură respectarea standardelor edu-
caţionale de stat, în modul stabilit de Guvern (Art. 144, aln. (2)).

• Au dreptul să suplimenteze fondurile alocate de la bugetul de stat din mijloace 
proprii (Art. 144, aln. (3)).

Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întâi:
• Pot organiza educaţia antepreşcolară, cu finanţare de la bugetele locale (Art. 24).
• Pot contribui la finanţarea şi dezvoltarea bazei materiale a instituţiilor de în-

văţământ din teritoriul administrat (Art. 142, pct. d)).
• Asigură condiţii adecvate de activitate pentru personalul instituţiilor de în-

văţământ ai căror fondatori sunt şi condiţii de întreţinere pentru copii (Codul 
educaţiei, Art. 142, pct. e)).

Sursa: Codul educaţiei nr. 152 din 17.07.2014
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În general, activităţile de reformare a mecanismelor de finanţare a învăţă-
mântului general au demarat cu mult înainte de adoptarea propriu-zisă a 
Codului educaţiei, fapt ce a înlesnit implementarea, în special, a măsurilor 
orientate spre asigurarea autogestiunii financiare a instituţiilor de învăţă-
mânt primar și secundar general și a finanţării acestora în bază de costuri 
standard per elev. Un rol important în descentralizarea competenţelor fi-
nanciare l-au avut proiectele susţinute de partenerii internaţionali de dez-
voltare, în special de Banca Mondială. Ca rezultat al implementării acestor 
proiecte și pilotării a unei noi formule de finanţare a școlilor în bază de cos-
turi-standard per elev, Guvernul a aprobat Hotărârea nr. 868 din 08.10.2014, 
conform căreia instituţiilor de învăţământ li s-a oferit autonomie financiară, 
conducătorii instituţiilor de învăţământ devenind executori de buget, împu-
terniciţi cu dreptul de a efectua cheltuieli în limitele alocaţiilor aprobate. 
Conform punctului 20 din Regulamentul privind finanţarea în bază de cost 
standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar și secundar general 
din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea, aprobat prin 
Hotărârea în cauză27, instituţiile de învăţământ au următoarele competenţe 
și responsabilităţi:

− elaborează şi prezintă propuneri de buget, conform termenelor şi cer-
inţelor stabilite;

− repartizează limitele de alocaţii bugetare conform clasificaţiei buge-
tare;

− îşi asumă angajamente bugetare şi efectuează cheltuieli în limitele alo-
caţiilor bugetare şi în scopurile strict legate de activitatea instituţiilor 
de învăţământ;

− determină efectivul-limită al personalului nondidactic al instituţiei de 
învăţământ, în limitele alocaţiilor bugetare.

Descentralizarea și oferirea unei autonomii financiare autentice instituţiilor 
de învăţământ au avut un rezultat benefic asupra situaţiei din școli, rezulta-
tele studiilor sociologice relevând un grad sporit de susţinere a acestora, în 
special din partea conducătorilor de instituţii.

27 Monitorul Oficial, nr. 319-324 din 24.10.2014,  art. 930.
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Caseta 5. Opiniile respondenţilor referitoare la avantajele trecerii instituţiilor 
de învăţământ general la autonomie �inanciară

•  „Este o mare diferenţă de când suntem la autofi nanţare. Consiliul de ad-
ministraţie hotărăște uti lizarea efi cientă a banilor publici. Se face o analiză, 
se văd care sunt priorităţile, ce trebuie să facem în viitor. Se face o cerce-
tare foarte amplă cu cadrele didacti ce, cu elevii, cu părinţii, cu consiliul 
de administraţie, în cadrul căreia se identi fi că cum să canalizăm sursele 
respecti ve care le-am proiectat și se proiectează în buget. Noi suntem cei 
care ne proiectăm banii pentru bugetul școlii, pentru anul următor, de ex-
emplu, noi ști m pe ce ne focusăm, unde îmbunătăţim situaţia: la sport, la 
tehnica de calcul, la mobilier etc.” (Manager, urban).

• „Insti tuţiile își cunosc bugetul, este o transparenţă mai mare, ele singure 
își pot planifi ca cheltuielile, pot planifi ca acti vităţile de dezvoltare a insti -
tuţiei. Cred că este mult mai bine pentru o insti tuţie să-și gesti oneze sin-
gură bugetul.” (Angajat al direcției de învățământ).

• „Ce se întâmpla atunci când nu eram la autofi nanţare? Banii erau gesti onaţi 
de altcineva, neîntrebându-ne, ba chiar ni se sustrăgeau banii de pe contul 
nostru chiar dacă eram după numărul de copii la fel de mulţi ca și acum.” 
(Manager, urban).

Sursa: Etica și integritatea academică în învăţământul general. Studiu sociologic. 
Institutul de Politici Publice și Centrul de Investigaţii Sociologice și Marketing

„CBS-AXA”, 2016

• „În unele probleme directorii de şcoli nici nu mai vin să se consulte cu di-
recţia educaţie. Este bine că ei sunt independenţi, dar, din punctul meu de 
vedere, nu întotdeauna banii sunt direcţionaţi corect,  anume spre amelio-
rarea calităţii procesului educaţional. Mai mult se investește în infrastruc-
tură… Unii directori cred că ei trebuie doar să creeze o infrastructură bună 
și acest lucru se face în detrimentul asigurării acti vităţilor coti diene ale ele-
vilor.” (Angajat al direcţiei de învăţământ).

• „Sunt dezavantajate insti tuţiile mici, avem foarte multe în raion, iar buge-
tele care se formează nu le ajung pentru dezvoltare. Practi c ele sunt sufi -
ciente doar pentru salarizare, întreţinere şi plată a serviciilor.” (Angajat al 
direcţiei de învăţământ).

Caseta 6. Opiniile respondenţilor referitoare la dezavantajele trecerii 
instituţiilor de învăţământ general la autonomie �inanciară

Sursa: Etica și integritatea academică în învăţământul general. Studiu sociologic. Insti-
tutul de Politici Publice și Centrul de Investigaţii Sociologice și Marketing 

„CBS-AXA”, 2016
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Totodată, menţionăm faptul că mai mulţi respondenţi au indicat și anumite 
neajunsuri ale noilor mecanisme de alocare a mijloacelor financiare, princi-
palele din ele fiind direcţionarea lor doar pentru îmbunătăţirea infrastruc-
turii și mai puţin pentru ameliorarea calităţii proceselor de predare-învăţa-
re-evaluare. Se atestă și anumite neînţelegeri privind rolul noilor mecanisme 
de finanţare în optimizarea reţelei de școli, consolidarea și dezvoltarea insti-
tuţiilor de circumscripţie.
În opinia unor conducători de instituţii de învăţământ care pretind că au repu-
taţia „de elită”, noile mecanisme de alocare a mijloacelor financiare nu iau în 
considerare profilurile educaţionale ale școlilor, cum ar fi studierea aprofundată 
a mai multor discipline, existenţa claselor bilingve ș.a.; formula de finanţare nu 
include o categoriei foarte importantă de elevi − a celor dotaţi și supradotaţi.
În ansamblu, în opinia autorului acestui studiu, valorificarea în volum deplin 
a tuturor oportunităţilor oferite de descentralizarea financiară a învăţămân-
tului general este încetinită de următorii factori:

− întârzieri în elaborarea standardelor de bună funcţionare a instituţi-
ilor de învăţământ, a metodologiilor de monitorizare a proceselor de 
respectare a standardelor, de intervenţii în eventualele cazuri de încăl-
care ale acestora;

− rezistenţa voalată și uneori chiar deschisă faţă de încercările de a ela-
bora și de a implementa regulamente de funcţionare și metodologiil 
de finanţare a instituţiilor de învăţământ, bazate pe indicatori expliciţi 
și măsurabili de eficacitate, eficienţă și performanţă;

− aplicarea neuniformă și, uneori, încălcarea prevederilor referitoare la 
alocarea și utilizarea mijloacelor financiare destinată educaţiei;

− lipsa unor mecanisme efective de prevenire și intervenţie în cazurile 
de încălcare a  prevederilor privind alocarea și utilizarea conform des-
tinaţiei a mijloacelor financiare destinate educaţiei; 

− tolerarea, probabil, în scopul evitării unor eventuale tensionări de si-
tuaţie sau știrbiri de imagine, a cazurilor de nerespectare a regulamen-
telor și metodologiilor de alocare și utilizare a mijloacelor financiare;

− lipsa unor mecanisme de stimulare efectivă a unităţilor administra-
tiv-teritoriale, a instituţiilor de învăţământ și a cadrelor de conducere 
care au obţinut rezultate remarcabile în gestionarea eficientă a mijloa-
celor financiare alocate educaţiei;

− persistenţa în metodologiile și mecanismele de alocare a mijloacelor 
financiare a abordărilor egalitariste, subestimarea importanţei servi-
ciilor educaţionale destinate elevilor capabili de performanţe înalte.

Accentuăm faptul că sprijinirea elevilor și studenţilor capabili de perfor-
manţe înalte, inclusiv și prin crearea centrelor de excelenţă și oferirea pro-
gramelor educative care respectă particularităţile lor de învăţare și de ori-
entare a performanţei, sunt prevăzute expres în Art. 19 al Codului educaţiei.
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Angajarea, promovarea şi formarea continuă 
a cadrelor didactice

Până la intrarea în vigoare a noului Cod al educaţiei (decembrie 2014), com-
petenţele de angajare, promovare și formare continuă a cadrelor didactice 
erau dispersate între organele administraţiei publice de diferite niveluri 
și instituţii de învăţământ, fără o delimitare clară a responsabilităţilor.  De 
exemplu, conform Art. 41, aln. (5), pct. j) al legii nominalizate, Ministerul 
Educaţiei avea competenţele de evaluare a cadrelor didactice și de organi-
zare a perfecţionării şi recalificării lor. Evident, Ministerul Educaţiei putea 
doar să creeze cadrul normativ-juridic și cel instituţional, dar nicidecum nu 
putea evalua, perfecţiona și recalifica cele circa 30 de mii de cadre didactice. 
O anumită perioadă de timp, Ministerul Educaţiei coordona chiar și angaja-
rea profesorilor din licee, dosarele personale ale aspiranţilor la posturile în 
cauză fiind supuse avizării de către direcţiile  resurse umane și învăţământ 
preuniversitar ale ministerului.
De facto, direcţiile de învăţământ nici nu erau organe ale administraţiilor 
publice locale, structura lor fiind stabilită de Guvern la propunerea Minis-
terului Educaţiei (Art. 43, aln. (2)). Directorul general era numit în funcţie 
prin ordinul ministrului educaţiei,  autorităţile administraţiei publice locale 
putând doar înainta propuneri (Art. 43, aln. (3)).
Într-o anumită măsură, descentralizarea propriu-zisă a învăţământului ge-
neral a demarat odată cu intrarea în vigoare a noului Cod al educaţiei, în care 
s-a încercat o delimitare mai strictă a competenţelor și responsabilităţilor 
în domeniul angajării, promovării și formării continue a cadrelor didactice. 

Caseta 7. Competenţele referitoare la angajarea, promovarea 
şi formarea continuă a cadrelor didactice

Guvernul:
• Aprobă Regulamentul de formare continuă a adulţilor (Art. 126, aln. (3)).
• Reglementează dezvoltarea profesională a personalului didactic, ştiinţifico-di-

dactic, ştiinţific şi de conducere (Art. 133, aln. (1)).
Ministerul Educaţiei:
• Aprobă Metodologia de evaluare internă a cadrelor didactice (Art. 45, aln. (1)).
• Aprobă Metodologia de evaluare externă a cadrelor didactice (Art. 45, aln. (2)).
• Aprobă Metodologia de ocupare prin concurs a posturilor didactice din în-

văţământul general (Art. 54, aln. (1)).
• Adoptă decizii cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie, la acreditare, 

neacreditare sau la retragerea dreptului de organizare a unui program de for-
mare profesională continuă (Art. 123, aln. (4)).
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Sursa: Codul educaţiei nr. 152 din 17.07.2014

Accentuăm faptul că noul Cod al educaţiei a extins semnificativ nu doar com-
petenţele  autorităţilor locale de nivelul doi și ale UTA Găgăuzia, dar și cele 
ale instituţiilor de învăţământ, care nu mai trebuie să coordoneze angajarea 
și concedierea personalului didactic cu organele locale de specialitate, așa 
cum prevedea  Art. 47, aln. (3), pct. d) din fosta Lege a învăţământului. Mai 
mult ca atât, instituţiile de învăţământ trebuie să angajeze cadrele didactice 
în bază de concurs. Cu regret însă, până în prezent nu a fost elaborată me-
todologia de organizare a concursurilor în cauză, nu există cerinţe explicite 
referitoare la calificarea persoanelor angajate, la gradul de corespundere a 
studiilor pe care ei le deţin profilului disciplinelor școlare predate. În con-
secinţă, atât nivelul de calificare a personalului didactic, cât și gradul de asi-
gurare a disciplinelor școlare cu cadre didactice de specialitate au rămas, 
practic, aceleași, fără a fi înregistrate îmbunătăţiri semnificative.

• Adoptă Regulamentul de certificare a cunoştinţelor şi competenţelor dobân-
dite în contexte de educaţie nonformală şi informală (Art. 123, aln. (10)).

• Aprobă procedurile de evaluare a cadrelor didactice şi de conducere din în-
văţământ, în vederea conferirii sau confirmării gradelor didactice şi gradelor 
manageriale, şi asigură controlul respectării acestora (Art. 140, aln. (1), pct. 
f)).

• Coordonează activitatea de formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor 
didactice din învăţământ (Art. 140, aln. (1), pct. p)).

Autorităţile locale de nivelul doi și ale UTA Găgăuzia:
• Susţin şi încurajează activitatea de formare profesională continuă a cadrelor 

didactice; (Art. 141, aln. (1), pct. g)).
Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întâi:
• Susţin şi încurajează activitatea de formare profesională continuă a cadrelor 

didactice (Art. 142, pct. f)).
Instituţia:
• Angajează, evaluează, promovează şi eliberează din funcţie personalul insti-

tuţiei (Art. 50, aln. (2), pct. c)).
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Figura 12. Distribuţia cadrelor didactice după gradul didactic deţinut
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Din datele prezentate în figura de mai sus se observă că majoritatea cadrelor 
didactice deţin gradul didactic doi. Accentuăm faptul că acest grad se acor-
dă, de facto, de către colectivele pedagogice, adică este unul relativ ușor de 
obţinut. Totuși, în pofida acestui fapt, ponderea cadrelor didactice care deţin 
acest grad este în scădere, de la 55,7% în anul de studii 2013/2014 până la 
52,9% în anul de studii 2015/2016. Concomitent, este în creștere ponderea 
cadrelor didactice care nu deţin niciun grad, de la 32,8% în anul de studii 
2013/2014 până la 34,8% în anul de studii 2015/2016.
În ansamblu, ponderea cadrelor didactice care deţin gradele didactice unu 
sau superior, care, în prezent, se acordă de Ministerul Educaţiei, nu a crescut 
semnificativ. Cu regret, majoritatea cadrelor didactice care deţin aceste grade 
sunt concentrate, în special, în localităţile urbane − în centrele raionale și în 
municipii. Evident, în astfel de condiţii, copiii din localităţile rurale au mai pu-
ţine șanse ca să fie instruiţi și educaţi de cadre didactice de calificare înaltă.
Un alt obstacol în accederea la studii de calitate îl reprezintă predarea de 
către cadrele didactice a mai multor discipline școlare fără formări iniţiale și 
continue în domeniu.
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Figura 13. Distribuţia cadrelor didactice după numărul de discipline predate
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Datele statistice din figura de mai sus relevă faptul că ponderea cadrelor 
didactice care predau doar o singură disciplină școlară este în scădere, de 
la 58,9% în anul de studii 2013-2014, până la 55,0% în anul de studii 2015-
2016. Respectiv, este în creștere ponderea cadrelor didactice care predau 
două și mai multe discipline școlare. Cu regret, a crescut semnificativ ponde-
rea cadrelor didactice care predau trei, patru și chiar cinci discipline școlare. 
Cumulativ, valorile acestui indicator au crescut de la 12,8% în anul de studii 
2013/2014 până la 15,2% în anul de studii 2015/2016. Evident, predarea 
de către o singură persoană a mai multor discipline școlare, fără o pregătire 
temeinică în domeniu28, are un impact negativ asupra calităţii proceselor de 
predare-învăţare-evaluare și asupra rezultatelor învăţării, demonstrate de 
elevi29.

Accentuăm faptul că profesorii care predau trei și mai multe discipline șco-
lare sunt concentraţi, în mare parte, în instituţiile mici de învăţământ din 
mediul rural, fapt ce dezavantajează copiii din localităţile respective. Întru-
28 A nu se confunda cursurile „de recalificare” de 2-3-4 săptămâni cu studiile de licenţă sau de 
masterat ce corespund disciplinei școlare predate.
29 World Bank. Systems Approach for Better Education Results. SABER Country Report. Teacher 
Policy. Moldova 2014.
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cât în viitorul apropiat este puţin probabil ca toţi elevii din școlile rurale 
mici să fie transferaţi în școli mari, este absolut evident că autorităţile tre-
buie să adopte politici educaţionale adecvate și să demareze procesele de 
reconceptualizare atât a curriculumului naţional, cât și a învăţământului pe-
dagogic. Reconceptualizarea curriculumului naţional ar trebui făcută prin 
integrarea disciplinelor școlare, iar cea a învăţământului pedagogic prin ori-
entarea acestuia spre pregătirea de specialiști, capabili să predea viitoarele 
discipline școlare integrate și/sau înrudite, cu condiţia ca ultimele să fie din 
una și aceleași arie curriculară.

Angajarea, promovarea şi formarea continuă 
a cadrelor de conducere

Ca și în cazul cadrelor didactice, până la intrarea în vigoare a noului Cod al 
educaţiei, competenţele de angajare, de promovare și formare continuă a 
cadrelor de conducere erau dispersate între organele administraţiei publice 
de diferite niveluri și instituţii de învăţământ. Astfel, conform Art. 41, aln. 
(5), pct. r) din fosta Lege a învăţământului, în vigoare până în luna decem-
brie 2014, Ministerul Educaţiei numea și concedia directorii instituţiilor de 
învăţământ liceal, care, în general, se aflau în subordinea autorităţilor locale. 
Directorii celorlalte instituţii de învăţământ, altele decât cel liceal, erau nu-
miţi de autorităţile cărora le erau subordonate.

Stipularea referitoare la numirea directorilor de licee de către minister a 
fost introdusă în cadrul normativ-juridic după participarea masivă a cadre-
lor didactice și cele de conducere din învăţământul general, în special din 
Chișinău, la mișcările de protest contra tendinţelor de politizare a discipli-
nelor școlare de bază − Limba română și Istoria românilor.

Prin aprobarea noului Cod al educaţiei, legiuitorii au încercat să asigure 
o descentralizare mai consecventă a învăţământului general, delimitând 
competenţele de angajare, de promovare și formare continuă a cadrelor de 
conducere. Evident, varianta finală a Codului, aprobată de către Parlament, 
reprezintă un compromis al diverșilor actori cu interese în domeniul edu-
caţiei, interese ce încep cu conţinuturile instruirii și se termină cu controlul 
resurselor materiale și financiare alocate învăţământului.
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Caseta 8. Competenţele referitoare la angajarea, promovarea 
şi formarea continuă a cadrelor de conducere

Guvernul:
• Aprobă Regulamentul de formare continuă a adulţilor (Art. 126, aln. (3)).
• Reglementează dezvoltarea profesională a personalului didactic, ştiinţifico-di-

dactic, ştiinţific şi de conducere (Art. 133, aln. (1)).
Ministerul Educaţiei:
• Aprobă Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere (Art. 46, aln. (1)).
• Aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocu-

parea funcţiei de director şi de director adjunct (Art. 50, aln. (5)).
• Adoptă decizii cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie, la acredi-

tare, la neacreditare sau retragerea dreptului de organizare a unui program de 
formare profesională continuă (Art. 123, aln. (4)).

• Adoptă Regulamentul de certificare a cunoştinţelor şi competenţelor dobân-
dite în contexte de educaţie nonformală şi informală (Art. 123, aln. (10)).

• Aprobă procedurile de evaluare a cadrelor didactice şi de conducere din în-
văţământ, în vederea conferirii sau confirmării gradelor didactice şi gradelor 
manageriale, şi asigură controlul respectării acestora (Art. 140, aln. (1), pct. 
f)).

• Coordonează activitatea de formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor 
de conducere din învăţământ (Art. 140, aln. (1), pct. p)).

• Adresează autorităţilor administraţiei publice locale propuneri argumentate 
de încetare a raporturilor de muncă ale unor şefi ai organelor locale de spe-
cialitate în domeniul învăţământului sau ale unor directori ai instituţiilor de 
învăţământ (Art. 140, aln. (1), pct. r)).

Autorităţile locale de nivelul doi și ale UTA Găgăuzia:
• Evaluează activitatea cadrelor de conducere ale instituţiilor de învăţământ 

general (Art. 46, aln. (1)).
• Încheie contracte individuale de muncă cu directorii instituţiilor de învăţământ 

general (Art. 50, aln. (7)).
• Angajează şi eliberează personalul de conducere al instituţiilor de învăţământ 

ai căror fondatori sunt (Art. 141, aln. (3))
Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întâi:
• Angajează şi eliberează personalul de conducere al instituţiilor de învăţământ 

ai căror fondatori sunt (Art. 142, pct. j)).
Inspectoratul Școlar Naţional:
• Evaluează activitatea cadrelor de conducere ale instituţiilor de învăţământ 

general (Art. 46, aln. (1)).
Instituţia:
• Angajează, evaluează, promovează şi eliberează din funcţie personalul insti-

tuţiei (Art. 50, aln. (2), pct. c))30.

Sursa: Codul educaţiei nr. 152 din 17.07.201430

30 În cazul personalului de conducere această reglementare se referă doar la directorii adjuncţi, 
directorul fiind angajat de organul local de specialitate în domeniul învăţământului.
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În conformitate cu noul Cod al educaţiei, Ministerul Educaţiei a aprobat în 
anul 2015 Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursu-
lui pentru ocuparea funcţiei de director și director adjunct în instituţiile de 
învăţământ general31. Imediat după intrarea în vigoare a acestui document, 
au demarat și concursurile în cauză. Cu regret,  în pofida scopului urmărit 
− eliminarea stagnării, întinerirea personalului de conducere, atragerea în 
posturile de conducere a unor persoane deschise către inovare, extinderea 
perspectivelor de avansare în carieră a persoanelor cu spirit de iniţiativă etc. 
− , situaţia a rămas, de facto, fără schimbări. Astfel, dacă până la demararea 
concursurilor, în anul de studii 2013-2014 au fost schimbaţi 82 de directori 
de instituţii de învăţământ general, în anul de studii 2015-2016, după de-
mararea concursurilor,  numărul directorilor care au fost schimbaţi a rămas 
practic același − 88 de persoane (6,0% din numărul total de directori)32. Prin 
alte cuvinte, concursurile nu au influenţat în mod semnificativ componenţa 
corpului de directori, schimbarea directorilor fiind o consecinţă nu atât a 
concursurilor propriu-zise, cât a fluctuaţiei naturale din rândul acestei ca-
tegorii de personal. Întrucât majoritatea absolută a directorilor (94%) și-au 
păstrat posturile, evident, și nivelul de calificare a corpului de directori nu a 
suferit schimbări semnificative.

O situaţie similară, adică lipsa schimbării, a fost atestată și în cazul altei cate-
gorii de personal de conducere – directorii adjuncţi pe instruire și directorii 
adjuncţi pe educaţie, ponderea persoanelor care au acces în posturile în ca-
uză fiind mai mică de 10%, valoare comparabilă cu cea a fluctuaţiei naturale.

Cu regret, un fenomen pronunţat de stagnare se atestă și în evoluţia nivelu-
lui de calificare a cadrelor de conducere.

31 Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163 din 23.03. 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director și director 
adjunct în instituţiile de învăţământ general.
32 Sistemul de cartografiere  a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor, 2016.
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Figura 14. Distribuţia cadrelor de conducere (directorii, directorii adjuncţi pe 
instruire, directorii adjuncţi pe educaţie) după gradul managerial deţinut
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Sursa: Sistemul de cartografiere a şcolilor primare, ca gimnaziilor şi liceelor, 2016

Din datele statistice prezentate în figura de mai sus rezultă că personalul de 
conducere din instituţiile de învăţământ general nu este încurajat suficient ca 
să-şi ridice nivelul de calificare, în anii 2013-2016 ponderea conducătorilor 
de instituţii fără nici un grad managerial rămânând îngrijorător de înaltă 
− de circa 66%. Cumulativ, ponderea conducătorilor care deţin gradele ma-
nageriale unu și superior este foarte mică, de doar circa 5,7%. Ca și în cazul 
gradelor didactice, persoanele care deţin grade manageriale activează, în 
majoritatea cazurilor, doar în școlile mari, în special din localităţile urbane. 
Evident, acest fapt are consecinţe nefaste atât asupra managementului pro-
cesului instructiv-educativ, cât și asupra managementului resurselor uma-
ne, materiale și financiare.  
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În opinia autorului acestui studiu, lipsa schimbărilor semnificative în 
componenţa şi nivelul de calificare a cadrelor de conducere se explică prin 
faptul că în evaluarea competenţelor manageriale ale aspiranţilor la posturi-
le de directori și de directori adjuncţi a fost diminuat rolul Ministerului Edu-
caţiei și cel al Inspectoratului Școlar Naţional. De asemenea, a fost subesti-
mată și importanţa participării părinţilor și a comunităţilor în procesul de 
selectare și de promovare a cadrelor de conducere din școli. Astfel, delegarea 
competenţei de desemnare a directorilor organelor locale de specialitate în 
domeniul învăţământului nu a fost însoţită de prevederi exprese referitoare 
la nivelul de calificare a membrilor comisiilor de concurs, de delimitare a 
aspectelor ce ţin de evaluarea competenţelor pedagogice și manageriale de 
cele legate de protecţia socială. Mai mult ca atât, în componenţa comisiilor 
de concurs nu sunt reprezentanţi beneficiarii direcţi ai educaţiei − părinţii, 
iar comunităţile sunt reprezentate de doar o singură persoană.

Alte decizii ale autorităţilor, care, volens-nolens, au contribuit la conserva-
rea situaţiei existente până la intrarea în vigoare a Codului educaţiei, decizii 
activ contestate de societatea civilă și de mai mulţi experţi în politicile edu-
caţionale, au fost excluderea Inspectoratului Școlar Naţional din procesul 
de selectare a directorilor de instituţii33 și înlocuirea evaluării complexe a 
competenţelor profesionale şi manageriale cu simple teste-grilă. După cum 
se știe, testele-grilă sunt destinate mai mult verificării gradului de memora-
re a anumitor informaţii și, evident, sunt improprii pentru evaluarea compe-
tenţelor manageriale. Mai mult ca atât, în cazul alegerii directorilor adjuncţi, 
chiar și testele-grilă au fost considerate inutile.

Este cunoscut faptul: competenţele reprezintă un ansamblu interdependent 
de cunoștinţe, abilităţi și atitudini34. Evident, înlocuirea evaluării atotcu-
prinzătoare a competențelor profesionale și manageriale ale pretendenţi-
lor la posturile de conducere, așa cum se intenţionase iniţial, cu evaluarea 
doar a unor cunoștințe din acest domeniu, nu a putut încuraja schimbarea. În 
majoritatea cazurilor procesul de selectare a „noilor” cadre de conducere a 
fost influenţat în măsură decisivă de preferinţele personale ale membrilor 
comisiilor de concurs, în componenţa cărora, după cum s-a menţionat mai 
sus, beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt reprezentaţi, practic, doar în mod 
simbolic.

33 Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 964 din 07.10.2015 cu privire la modificarea și completarea 
Ordinului nr. 163 din 23 martie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea 
și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director și director adjunct în instituţiile 
de învăţământ general.
34 Dumbrăveanu, Roza; Pâslaru, Vlad; Cabac, Valeriu. Competenţe ale pedagogilor. Interpretări. 
Chișinău, Continental Grup, 2014. − 192 p. ISBN 978-9975-9810-5-7.
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Un alt factor care nu prea încurajează creşterea nivelului de calificare a 
cadrelor de conducere constă în  acordarea unei importanţe exagerate 
competenţelor didactice ale acestora și mai puţin competenţele lor mana-
geriale. Această exagerare se atestă atât în percepţia publică, cât și în unele 
acte normative-juridice în vigoare, care pun în prim plan cerinţa de a avea 
„studii pedagogice”. Datele statistice arată însă că rezultatele învăţării, de-
monstrate de absolvenţii instituţiilor de învăţământ, sunt mai bune atunci 
când directorii deţin nu grade didactice, ci grade manageriale mai înalte.

Figura 15. Rata de promovare a examenului de bacalaureat după 
gradele didactice şi manageriale ale directorilor de licee
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Surse: Agenţia de Asigurare a Calităţii (2014) şi Sistemul de cartografiere al 
Ministerului Educaţiei (2013) 
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Surse: Agenţia de Asigurare a Calităţii (2014) și Sistemul de cartografiere 
al Ministerului Educaţiei (2013)

Din datele prezentate în figura de mai sus se observă că, din punct de vede-
re statistic, creșterea gradelor didactice ale directorilor nu este însoţită, în 
mod neapărat, de creșterea ratelor de promovare a bacalaureatului. Astfel, 
cea mai mare rată de promovare (82,7%) se atestă în cazul categoriei de 
directori care nu deţin niciun grad didactic. În cazul categoriilor de directori 
care deţin gradele didactice doi și unu, ratele de promovare a examenului 
de bacalaureat sunt mai joase decât în cazul celora fără grad didactic, ele 
fiind, respectiv, de 73,6% și 71,2%. Doar în cazul gradului didactic superior, 
se atestă rate de promovare ce au valori comparabile cu cele înregistrate în 
cazul directorilor fără grade didactice − de 81,8%.

Situaţia este cu totul alta în cazul creșterii gradelor manageriale, creștere 
care este însoţită și de o creștere a ratelor de promovare a bacalaureatului. 
Astfel, în cazul categorii de directori de licee care nu deţin niciun grad mana-
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gerial, rata de promovare a bacalaureatului este de 73,3%, în cazul gradului 
managerial doi − de 77,2%, în cazul gradului managerial unu − de 70,7%, iar 
în cazul categoriei de directori care deţin gradul managerial superior − de 
84,4%.

În termeni statistici, comparativ cu categoria de directori fără grad manage-
rial, deţinerea de către directori a gradului managerial superior este însoţită 
de o creștere a ratei de promovare a bacalaureatului cu circa 11,1 puncte 
procentuale.

O situaţie similară se atestă și în cazul notelor medii la examenul de bacala-
ureat. Astfel, cea mai mare notă medie de 7,29, se atestă în cazul categoriei 
de directori care nu deţin niciun grad didactic. Chiar dacă și cresc odată cu 
creșterea gradului didactic, notele medii sunt mai mici decât în cazul direc-
torilor fără grad didactic − de doar 6,37 în cazul categoriei de directori care 
deţin gradul didactic doi, de 6,51 în cazul gradului didactic unu și de doar 
6,61 în cazul gradului didactic superior.

Figura 16. Notele medii la examenul de bacalaureat după 
gradele didactice şi manageriale ale directorilor de licee
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Surse: Agenţia de Asigurare a Calităţii (2014) şi Sistemul de cartografiere al 
Ministerului Educaţiei (2013) 
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35 http://www.timpul.md/articol/caz-fara-precedent-in-educaie-un-director-nu-are-acces-timp-de-19-luni-
in-liceul-pe-care-il-conduce-84426.html.  
http://www.infotag.md/reportaje/772828/. 
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=24190. 
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Surse: Agenţia de Asigurare a Calităţii (2014) și Sistemul de cartografiere 
al Ministerului Educaţiei (2013)

Totodată, în cazul gradelor manageriale, creșterea în grad este însoţită de 
creșterea notelor medii: de la 6,45 în cazul categoriei de directori de licee 
care nu deţin niciun grad managerial, până la 6,70 în cazul categoriei de di-
rectori care deţin gradul managerial superior.
Prin urmare, cadrul normativ-juridic referitor la angajarea și promovarea 
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cadrelor de conducere trebuie să se bazeze, în principal, pe evaluarea com-
petenţelor manageriale, iar formarea iniţială și continuă ar trebui să ţină 
cont de specificul activităţilor în cauză. Întrucât managerii școlari auten-
tici se formează nu atât în băncile studenţeşti, cât în procesul de muncă 
cotidiană în instituţiile de învăţământ, formarea iniţială și continuă în dome-
niul știinţelor educatei ar trebui reconceptualizată prin creșterea ponderii 
în planurile de studii universitare, ciclul I (studii de licenţă), a disciplinelor 
de management educaţional și, concomitent, prin orientarea studiilor de 
masterat spre aspectele practice ale conducerii de şcoli.

Evident, profesionalizarea activităţilor manageriale este de neconceput fără 
includerea în actele normativ-juridice în vigoare ce reglementează angaja-
rea și promovarea personalului de conducere a unor cerinţe explicite faţă de 
profilul și nivelul de calificare a candidaţilor care participă la concursurile 
în cauză. Aceste acte ar trebui să asigure o competiţie deschisă, bazată pe 
criterii obiective, să încurajeze mobilitatea cadrelor de conducere, în special 
de la instituţiile de învăţământ ce demonstrează performanţă la cele al căror 
management ar trebui consolidat. Și, desigur,  ar trebui neutralizaţi factorii 
de tipul „al nostru” și „venetic”35.

Incoerenţe în reglementările referitoare 
la evaluarea şi formarea continuă a 

cadrelor didactice şi a celor de conducere

În baza confruntării reglementărilor referitoare la evaluarea și formarea 
continuă a cadrelor didactice și cele de conducere, stipulate în mai multe 
acte cu caracter normativ-juridic, autorul acestei lucrări a ajuns la concluzia 
că reglementările în cauză se caracterizează prin următoarele incoerenţe:

În metodologiile şi procedurile de evaluare se confundă aspectele supuse 
evaluării: (a) nivelul de calificare a angajatului şi (b) modul de exercitare de 
către acesta a atribuţiilor de serviciu ce-i revin. Evident, nivelul de calificare 
poate fi evaluat doar de evaluatorii-profesioniști din instituţiile împuterni-
cite cu certificarea nivelului de formare și dezvoltare a competenţelor profe-
sionale (de obicei, în cazul educaţiei, certificarea este efectuată de comisiile 
35 http://www.timpul.md/articol/caz-fara-precedent-in-educaie-un-director-nu-are-acces-timp-
de-19-luni-in-liceul-pe-care-il-conduce-84426.html. 
http://www.infotag.md/reportaje/772828/.
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=24190.
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de stat din cadrul universităţilor), pe când modul de exercitare a atribuţiilor 
de serviciu trebuie să fie evaluat de administraţiile instituţiilor în care acti-
vează angajatul supus evaluării.
Pentru exemplificare, amintim rolul actual al organelor locale de specialitate 
în domeniul învăţământului în evaluarea cadrelor didactice și de conduce-
re: este oare în drept angajatul unei astfel de entităţi să decidă dacă cadrul 
didactic supus evaluării cunoaște sau nu didactica fizicii sau dacă preten-
dentul la postul de director cunoaște sau nu bazele managementului edu-
caţional? Ar fi corect ca rezultatele unei astfel de evaluări, chiar și efectuate 
de o întreagă comisie, formată de organul local de specialitate în domeniul 
învăţământului, să le predomine pe cele constatate de o comisie de stat, for-
mată în cadrul unei instituţii de învăţământ universitar?
Competențele proprii, competențele delegate și cele partajate în domeniul 
formării continue şi evaluării cadrelor didactice şi a celor de conducere sunt 
formulate într-un mod neunivoc și, deseori, se suprapun. În consecinţă, actorii 
implicaţi în luarea deciziilor, în administrarea și exercitarea competenţelor 
în cauză îşi atribuie, deleghează sau partajează cu de la sine putere atribuţii 
pe care nu le au de facto.

De exemplu, în procesul de atestare a cadrelor didactice, Ministerul Educa-
ţiei, prin comisiile pe care le formează36, este direct implicat în evaluarea 
pretendenţilor la gradele didactice şi manageriale, pe când Codul educaţiei 
(Art. 45 și 46) prevede că ministerul doar aprobă metodologiile de evaluare. 
Un alt exemplu: organele locale de specialitate în domeniul învăţământului, 
care au statut de subdiviziune interioară, subordonată consiliului raional/ 
municipal (Art. 18, alin (5) și (6) din Codul educaţiei), desfășoară activităţi 
de formare continuă și de atestare a cadrelor didactice, deși ele au mai mult 
împuterniciri de a coordona astfel de activităţi37. Evident, organul local de 
specialitate în domeniul învăţământului nu este prestator atât de servicii 
educaţionale în general, cât şi de servicii de formare continuă, în particular.

În opinia autorului acestui studiu, organele locale de specialitate trebuie să 
evalueze şi să certifice nu cunoștinţele și abilităţile angajaţilor din învăţă-
mânt, al căror nivel de stăpânire este deja constatat în actele de studii și 
în certificatele de calificare eliberate de prestatorii autorizaţi/acreditaţi de 
servicii educaţionale, ci modul în care angajatul valorifică calificările deţinu-
te în desfășurarea activităţilor de serviciu, după caz: de instruire, de educa-
re, de management educaţional, de administrare a școlilor.
36 Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţământul preșcolar, primar, special, com-
plementar, secundar și mediu de specialitate. Aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 336 
din 03.05. 2013.
37 Regulamentul-cadru de organizare și funcţionare a organului local de specialitate în domeniul 
învăţământului. Aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 404 din 16.05.2015.
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Concluzii şi recomandări

Constatarea 1. Angajându-se să realizeze Obiectivele de Dezvoltare ale 
Mileniului (2000−2015), Republica Moldova a înregistrat progrese sem-
nificative în domeniul învăţământului preșcolar. Totodată, în pofida efor-
turilor depuse, acţiunile întreprinse în domeniul învăţământului general 
obligatoriu nu au fost suficiente pentru a opri declinul principalului indi-
cator ce caracterizează accesul la educaţie − ratele brute de înmatriculare 
în învăţământul primar și cel gimnazial. De asemenea, persistă decalaje 
semnificative în accesul la studii al copiilor din mediul urban și cel rural. 
Mecanismele actuale de colectare a datelor privind școlarizarea și de ra-
portare a cazurilor de abandon școlar sunt imperfecte, fapt ce împiedică 
elaborarea și implementarea măsurilor ce ar avea drept scop ameliorarea 
situaţiei.

Recomandări. Efectuarea unei analize detaliate și atotcuprinzătoare a acti-
vităţilor ce au fost întreprinse în scopul realizării în Republica Moldova a 
Obiectivului Doi de Dezvoltare a Mileniului − Asigurarea accesului la învă-
ţământul general obligatoriu, identificarea constrângerilor și publicarea în 
fiecare an a unui raport dedicat educaţiei. Promovarea lecţiilor învăţate și 
mobilizarea opiniei publice în favoarea calităţii educaţiei.

Constatarea 2. Soluţionarea problemelor legate de asigurarea accesului 
universal la o educaţiei de calitate va fi impulsionată prin demararea cât mai 
urgentă a activităţilor de realizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, 
asumate de către Republica Moldova la Summit-ul privind Dezvoltarea Du-
rabilă din anul 2015.

Recomandări. Transpunerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030 în 
politici naţionale concrete. Racordarea acestor obiective la nivelul actu-
al de dezvoltare a învăţământului din Republica Moldova, concretizarea 
priorităţile pentru fiecare din sub-sectoarele educaţiei: educaţia timpurie, 
învăţământul primar și secundar general, învăţământul profesional tehnic, 
învăţământul superior. Stabilirea sarcinilor și ţintelor de atins, formularea 
lor prin indicatorilor măsurabili și relevanţi. Elaborarea și integrarea în 
documentele de politici publice naţionale sectoriale a unor acţiuni con-
crete orientate spre realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Re-
publica Moldova, indicarea explicită a responsabililor de implementare a 
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acţiunilor preconizate și a resurselor materiale și umane ce vor fi alocate 
în acest scop. Elaborarea și diseminarea Rapoartelor anuale naţionale și lo-
cale privind starea învăţământului și includerea în ele în mod obligatoriu 
a unor informaţii complete privind progresele în realizarea Obiectivului de 
Dezvoltare Durabilă „Educaţia de calitate”.

Constatarea 3. Conform rezultatelor studiilor sociologice, comparativ cu 
alte sectoare, învăţământul este unul dintre puţinele domenii de care cetă-
ţenii Republicii Moldova au un grad relativ mai înalt de satisfacţie. Totodată, 
faptul că circa doi din cinci respondenţi se declară „foarte nemulţumiţi” sau 
„nu prea mulţumiţi” de educaţia oferită copiilor de școală, iar unul din cinci 
respondenţi nu știe sau nu dorește să răspundă la întrebările legate de edu-
caţie reprezintă un motiv serios de îngrijorare, întrucât educaţia privește 
toţi cetăţenii, iar asigurarea unui acces universal la o educaţie obligatorie 
de calitate este una dintre misiunile de bază ale sistemului de învăţământ 
din ţară. Cu regret, pe parcursul ultimilor doi ani, 2015-2016, ponderea res-
pondenţilor care se declară „destul de mulţumiţi” sau „foarte mulţumiţi” de 
educaţia pe care copiii o primesc la școală și de activitatea guvernării în do-
meniul învăţământului este în scădere.

Recomandări. Comunicarea cu toţi factorii interesaţi trebuie să se axeze 
nu pe promovarea imaginii autorităţilor și conducătorilor acestora, ci pe 
punerea în evidenţă a problemelor cu care se confruntă învăţământul și 
eventualele căi de soluţionare a acestora. Se recomandă  desfăşurarea 
unor ample campanii participative de mobilizare, în cadrul cărora să fie: 
puse în discuţie proiectele de acte normativ-juridice aflate în curs de ela-
borare, recunoscute franc problemele cu care se confruntă învăţământul, 
prezentate cauzele acestor probleme, aduse argumente în favoarea refor-
melor și, ceea ce este foarte important, prezentate într-un mod înţeles atât 
de liderii de opinie, cât și de largul public, a raţionamentelor ce stau la 
baza reformelor preconizate.

Constatarea 4. Principalele obstacole în asigurarea calităţii învăţământului 
sunt cunoscute de mai mult timp: programul prea încărcat; utilizarea inefi-
cientă a resurselor alocate; lipsa motivaţiei de a deveni și a rămâne cadru di-
dactic; gradul scăzut de participare a părinţilor în educaţia propriilor copii; 
intervenţia nejustificată a factorului politic; lipsa continuităţii în acţiunile 
de reformare; întârzieri în elaborarea și adoptarea actelor normativ-juridi-
ce ce au drept scop implementarea noilor reglementări, stipulate în Codul 



59Extinderea accesului la o educaţie de calitate

educaţiei; subestimarea rolului meritocraţiei; persistenţa egalitarismului; 
uniformizarea excesivă a conţinuturilor educaţiei.
Recomandări. Extinderea și accelerarea activităţilor de reformare, pre-
văzute de Codul educaţiei: diversificarea gamei de servicii educaţionale 
prestate populaţiei de către instituţiile de învăţământ general; elaborarea, 
adoptarea și implementarea pachetului standard de servicii educaţionale 
garantate de stat; deschiderea centrelor de excelenţă pentru copiii capa-
bili de performanţe înalte; trecerea la remunerarea cadrelor didactice și a 
celor de conducere în bază de performanţă. Trebuie accelerată moderni-
zarea curriculumului prin descongestionarea conţinuturilor și extinderea 
componentelor opţionale. Sunt necesare reconceptualizarea învăţămân-
tului pedagogic și reorientarea acestuia spre pregătirea de specialiști ca-
pabili să predea două-trei discipline școlare înrudite, ce aparţin unor arii 
curriculare distincte.

Constatarea 5. Descentralizarea învăţământului general a înregistrat 
anumite progrese, autorităţilor locale și instituţiilor de învăţământ fi-
indu-le atribuite noi competenţe: componenta  locală și cea școlară a 
curriculumului; angajarea și promovarea cadrelor didactice și a celor de 
conducere; autonomia financiară a instituţiilor de învăţământ. Descen-
tralizarea și oferirea unei autonomii financiare autentice instituţiilor de 
învăţământ au avut un rezultat benefic asupra situaţiei din școli, studiile 
sociologice relevând un grad sporit de susţinere a acestora, în special, din 
partea conducătorilor de instituţii. Totodată, conflictele de interese, in-
evitabile în procesele de redistribuire a împuternicirilor între organele 
administraţiei publice de diferite niveluri, au condus la inadvertenţe în 
cadrul normativ-juridic în vigoare, multe din competenţele educaţionale 
nefiind statuate în mod univoc ca fiind proprii, delegate sau partajate. În 
mai multe cazuri, nu au fost prevăzute mecanisme efective de exercitare 
de către fiecare entitate administrativă şi educaţională a competenţelor 
atribuite și mijloace de intervenţie/de redresare a situaţiei în cazul exer-
citării neadecvate a acestora.

Recomandări. Crearea în teritoriu a organelor desconcentrate ale Ministeru-
lui Educaţiei, cu funcţii de gestionare administrativă a învăţământului. Sepa-
raţia succesivă și coerentă a activităţilor de elaborare, de implementare și 
evaluare a impactului politicilor educaţionale. Delimitarea explicită a com-
petenţelor proprii, a competenţelor delegate și a celor partajate, instituirea 
mecanismelor de responsabilizare a tuturor actorilor educaţionali în exerci-



tarea competenţelor asumate. Elaborarea standardelor de bună funcţionare 
a instituţiilor de învăţământ, a metodologiilor de monitorizare a proceselor 
de respectare a standardelor, de intervenţie în eventualele cazuri de încălca-
re ale acestora. Elaborarea și instituţionalizarea mecanismelor de stimulare 
efectivă a unităţilor administrativ-teritoriale, a instituţiilor de învăţământ, a 
cadrelor de conducere și a celor didactice care obţin rezultate remarcabile 
în asigurarea calităţii educaţiei. Excluderea din metodologiile și mecanisme-
le de alocare a mijloacelor financiare a abordărilor egalitariste. Actualizarea 
cât mai urgentă a regulamentelor referitoare la evaluarea cadrelor didacti-
ce și a celor de conducere, elaborarea actelor normativ-juridice privind an-
gajarea cadrelor didactice prin concurs, iniţierea discuţiilor publice despre 
oportunitatea angajării cadrelor didactice nu pentru o durată nedetermina-
tă, așa cum se face în prezent, ci pentru una determinată, de exemplu, pentru 
cinci ani.

În opinia reprezentanţilor societăţii civile, implementarea acestor recoman-
dări necesită nu atât alocări de resurse materiale și financiare suplimentare, 
cât o modernizare a conceptelor de organizare și de funcţionare a învăţă-
mântului general moldovenesc. Orientarea acestuia spre realizarea în volum 
deplin a capabilităţilor fiecărui copil, instituţionalizarea mecanismelor de 
participare a beneficiarilor direcţi ai educaţiei în managementul instituţii-
lor de învăţământ, extinderea și consolidarea comunităţilor școlare, oferirea 
unei autonomiei reale și creșterea responsabilităţii publice a instituţiilor de 
învăţământ, profesionalizarea managementului educaţional etc. reprezintă 
linii directoare ce și-au demonstrat deja eficacitatea în foarte multe ţări cu 
un parcurs istoric similar celui al Republicii Moldova.
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