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Acest studiu a fost elaborat la inițiativa și cu susținerea financiară a
Fundației Soros-Moldova, în cadrul proiectului ”Studii aprofundate cu tematici
europene”. Opiniile exprimate în acest studiu aparțin în exclusivitate autorilor
și nu reflectă neapărat poziția instituției finanțatoare.
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INTRODUCERE
Republica Moldova a aderat propriu-zis la Procesul Bologna în 2005, an, începînd cu care au fost
realizate mai multe reforme în domeniul învăţămîntului superior. Principalele direcţii de realizare a
reformelor au vizat în mod tradiţional trei domenii prioritare: a) schimbarea structurii sistemului universitar, prin organizarea învăţămîntului superior în trei cicluri, introducerea Suplimentului la diplomă
şi introducerea Sistemului European de Credite Transferabile; b) organizarea sistemului de evaluare şi
monitorizare internă şi externă a calităţii prin crearea unei Agenţii de Asigurare a Calităţii, independente de guvern, şi a centrelor de management al calităţii la fiecare universitate în parte; c) racordarea
ofertei universitare la cerinţele pieţei prin urmărirea traseului absolvenţilor, crearea legăturilor cu angajatorii, profesionalizarea învăţămîntului, etc. La momentul dat, putem constata că au fost realizate
reforme în diverse domenii, principalele fiind enumerate mai jos:
-

-

organizarea învăţămîntului superior pe cicluri din 1 septembrie 2005 şi elaborarea noilor
programe de studii (studii superioare de licenţă, cu o durată de 3-4 ani şi studii superioare de
masterat cu o durată de 1-2 ani)
elaborarea/implementarea Planului-cadru pentru ciclul I (studii superioare de licenţă) (2005);
instituţionalizarea creditelor de studiu, tip ECTS, în toate instituţiile de învăţămînt superior;
în scopul asigurării transparenţei titlurilor/calificărilor şi actelor de studii, absolvenţilor din
învăţămîntul superior li se eliberează cu titlul obligatoriu Suplimentul la diplomă de model
unic european.

Aceste reforme, şi multe altele, au contribuit la încetăţenirea în discursul public din Republica Moldova a ideii de transformare a sistemului universitar în baza principiilor Procesului Bologna. Astfel,
există deja în mediul universitar un fel de „naraţiune” oficializată şi legitimată, care propovăduieşte
implementarea textului Bolognian.1 În acelaşi timp, această „ideologie” aplicată în Republica Moldova, nu este scrisă doar în baza declaraţiilor şi comunicatelor succesive ale Conferinţelor Ministeriale
desfăşurate la Bologna, Praga, Berlin, Bergen, Londra şi Louvain ci suferă, în permanenţă, modificări,
deoarece este reinterpretată de către actorii interni în funcţie de propriile interese şi de specificitatea sistemelor educaţionale naţionale care, deseori, nu privilegiază convergenţa. Aceşti actori interni,
în cazul Republicii Moldova, ar fi – rectorii, cadrele didactice, funcţionarii Ministerului Educaţiei,
Ministerului Economiei şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei, conducerea acestor
Ministere, reprezentanţii partidelor politice, Academia de Ştiinţe, angajatorii şi, într-o proporţie mai
mică, studenţii – determină regulile de joc şi priorităţile reformei în domeniul educaţional. Din această
cauză, chiar dacă discursul oficial este în întregime favorabil Procesului Bologna, acţiunile concrete ale
actorilor reflectă în perioade diferite de timp motivaţii înguste de grup, fapt care dă naştere la un sistem
educaţional hibrid, particularităţile locale rămânând a fi dominante.
1 Acest fapt este reflectat de poziţia unui rector expusă într-o analiză a Procesului Bologna “Nu-mi este nicio jenă să menţionez faptul că mă
bucur ca un copil, atunci când am posibilitatea de a discuta, şi mai mult, a participa la nivel instituţional sau naţional la fenomene de importanţă
europeană şi mondială. Suntem conştienţi de faptul că, antrenarea învăţământului superior din Republica Moldova în sistemul educaţional european este un proces ireversibil. Dorim sau nu, aceasta se va produce. Însă ar fi regretabil, dacă acest proces va fi încetinit. A califica Procesul Bologna
ca o povară sau un deserviciu, înseamnă nu altceva decât, a da dovadă de o insuficienţă în cunoaşterea problemei cauzate de prevalarea unor
tendinţe de stopare în promovarea sistemului educaţional naţional şi, care duc la stagnarea dezvoltării societăţii în ansamblu.”
Andrei Galben, “Procesul Bologna şi sistemul educaţional din Republica Moldova”. http://literaturasiarta.md/pressview.
php?l=ro&idc=196&id=1663&zidc=4
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Chiar dacă procesul de reforme în spiritul Bolognian este marcat de interacţiunea diverselor interese,
începînd cu 2005 au fost întreprinse eforturi de conceptualizare a felului în care pot fi puse în practică principiile Procesului Bologna, conceptualizări care au ţinut cont şi de modelele educaţionale din
Europa. Ar fi de menţionat două tentative mai vizibile, care au declanşat discuţii aprinse în societate.
Prima a luat forma Codului Învăţămîntului, elaborat de o echipă de experţi în domeniul educaţiei în
frunte cu Viorelia Moldovan-Bătrînac. Acest Cod a stîrnit critici aprige în societate şi, deşi, a fost votat
de Parlament la sfîrşitul anului 2008 aşa şi n-a intrat în vigoare, deoarece n-a fost promulgat de Preşedintele Voronin. În 2009, acest Cod a fost abandonat şi pe timpul ministeriatului lui Leonid Bujor a
fost elaborat un nou Cod al Educaţiei, supus dezbaterilor în vara anului 2010. Din păcate, şi acest Cod
a fost luat în furci de anumite grupuri de interese fapt care a condus la blocarea procesului de adoptare,
deşi grupurile de lucru au muncit în continuare în vederea ameliorării conţinutului.
Chiar dacă aceste proiecte au fost abandonate, merită să fie punctate aspectele cheie ale lor, care atestă deosebirile dintre viziunile autorilor celor două documente dar şi punctele lor de convergenţă. Un prim element
ţine de autonomia universitară şi controlul statului. Codul Educaţiei, elaborat în perioada AIE 1 se prezintă
a fi un document mai echilibrat sub acest aspect pentru că nu-şi propune să facă discriminări între instituţii.
Codul Învăţămîntului din 2008 se ambiţionează să diferenţieze între instituţiile private şi publice, între anumite instituţii de învăţămînt superior şi altele, aflate sub tutela statului (precum Universitatea Academiei de
Ştiinţe a Moldovei şi Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova), dar şi între universităţi, institute şi academii care, aparent, sînt diferenţiate în funcţie de domeniul de cercetare. Acest
fapt ne determină să credem că Codul Învăţămîntului şi-a propus să fie mai intruziv decît Codul ulterior.
Un alt aspect sensibil care atrage atenţia ţine de managementul calităţii şi evaluarea şi acreditarea instituţiilor
de învăţămînt superior. Codul Învăţămîntului se dovedeşte a fi foarte ambiguu în această privinţă. În fond,
Codul prevede instituirea unei structuri – Agenţia de asigurare a calităţii - preocupată doar de acreditarea şi
evaluarea periodică a tuturor instituţiilor de învăţămînt, indiferent de tipul lor. Procedurile de control extern
al calităţii sînt denumite drept control de stat, fapt care demonstrează că Agenţia în cauză urma să fie parte
integrantă a Ministerului Educaţiei. Din păcate, proiectul Codului Educaţiei menţine ideea controlului de
stat, făcînd o delimitare deloc clară între „controlul asupra asigurării calităţii în învăţămîntul superior” şi
sintagma „controlul de stat” care, în fond, este echivalentă cu prima. Astfel, putem concluziona că în ambele
variante statul doreşte să instituie un fel de monopol asupra sistemului de evaluare a calităţii, fapt care contravine principiilor Procesului Bologna.
În al treilea rînd, şi acest lucru pare a fi pentru moment fundamental, Codurile propun viziuni diferite
asupra domeniului cercetării şi ciclului 3 – doctoratul. Nu ne referim doar la o structurare diferită, Codul Învăţămîntului păstrînd doar două cicluri plus doctorantura, în timp ce Codul Educaţiei prevedea
introducerea celui de-al treilea ciclu (acest fapt ţinînd, mai curînd, de utilizarea unei terminologii neadecvate). Avem în vedere înainte de toate modul de finanţare şi gestionare a cercetării în învăţămîntul
superior, Codul Învăţămîntului păstrînd formula actuală cu Academia de Ştiinţe în fruntea întregului
sistem. În sens contrar, Codul Educaţiei modifică radical paradigma finanţării şi gestionării, pledînd
în favoarea a două structuri noi - Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Superior
şi Cercetare şi Agenţia Naţională pentru Cercetare, Inovare şi Transfer Tehnologic. Într-o asemenea
redacţie, Academia de Ştiinţe devine doar o piesă mai mult sau mai puţin importantă într-un angrenaj
controlat de agenţii subordonate Guvernului. Chiar şi într-o asemenea formulă, statul păstrează controlul asupra proceselor din învăţămîntul superior.
Codurile analizate reflectă, în principiu, nişte reflexe ineradicabile ale statului de a controla întregul
sistem. Putem, astfel, atesta, începînd cu 2005, o tendinţă de centralizare a sistemului universitar.
Această centralizare a sistemului a demarat odată cu tentativele guvernării comuniste de a planifica cu
8
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stricteţe fluxurile de studenţi sub pretextul contracarării fenomenului de devalorizare a diplomelor,
impunerea unui control strict asupra utilizării resurselor financiare ce sînt trecute în totalitate prin Trezorerie, plafonarea taxelor de studii, finanţarea instituţiilor în baza favoritismului, crearea unor situaţii
jenante de perpetuare la nesfîrşit a interimatelor unor rectori şi supunerea universităţilor unui proces
de acreditare ghidat în exclusivitate de către Ministerul Educaţiei. Cu toate acestea, centralizarea sistemului universitar a mers mînă în mînă cu sporirea alocaţiilor bugetare pentru instituţiile de învăţămînt
superior. Preluarea guvernării de către Alianţa pentru Integrare Europeană din Moldova nu a dislocat
această tendinţă centralizatoare, deşi au fost schimbate unele accente. Noua guvernare n-a mai recurs
la un control sever asupra fluxurilor de studenţi, deşi reglementările existente din perioada guvernării
PCRM n-au mai fost abandonate. Sistemul de finanţare a universităţilor n-a suportat modificări, Ministerul Finanţelor fiind principala instituţie abilitată pentru alocarea banilor. În plus, guvernul AIE
a optat pentru o racordare a sistemului universitar la cerinţele pieţei muncii şi a iniţiat o reformă de
instituire a unei autonomii universitare în care se remarcă tendinţa de diminuare a alocărilor financiare
bugetare fără ca universităţile să obţină o compensaţie suficientă. De asemenea, modalităţile de control
ale staffului managerial al universităţilor au devenit, în mod evident, mai puţin sofisticate, conducerea
universităţilor preferînd, de multe ori, pur şi simplu să adere la partidele politice aflate la guvernare.
Nu poate fi neglijat nici faptul că guvernul nu se grăbeşte să instituie o Agenţie independentă de asigurare a calităţii, iar, în lipsa acesteia „improvizează” deseori, fără a avea o viziune clară cum poate fi
ameliorată calitatea – de exemplu, iniţiativa Ministerului privind scoaterea anuală la concurs a locurilor bugetare în funcţie de performanţă (ideea s-ar putea să fie bună dar ea nu face parte dintr-un set de
reforma a cărui obiectiv central ar trebui să fie crearea Agenţiei).
Studiul de faţă trece în revistă evoluţia acestor fenomene în perioada 2005-2011. Pentru analiză au fost selectate domeniile cheie, care determină pasul şi eficienţa reformelor – structura sistemului universitar, finanţarea
universităţilor, mobilitatea externă şi internă, procedurile de asigurare a calităţii, autonomia universitară, relaţia
dintre oferta universitară şi piaţa muncii. Pentru o mai bună înţelegere a felului în care sînt concepute reformele
şi posibilul lor impact asupra societăţii, a fost realizat un sondaj în rîndul profesorilor şi studenţilor, care oferă o
viziune de jos în sus asupra Procesului Bologna în învăţămîntul superior din Moldova.
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SUMAR
În pofida eforturilor autorităţilor de a apropia sistemul universitar de standardele europene stabilte în Procesul Bologna, se atestă devieri şi întîrzieri în implementarea reformelor. Reformele
au deseori un caracter imitativ, insistîndu-se pe formă şi mai puţin pe conţinut, un exemplu fiind
adaptarea vechii structuri de 4-5 ani la noua structură de 3+2 ani. Astfel, se creează impresia
generală că am adoptat sistemul, nu şi valorile acestuia.
Pînă la acest moment, persistă o serie de neclarităţi legate de şcolile doctorale, alegerea disciplinelor opţionale. Insăşi sistemul de credite funcționează cu deficienţe, iar studiile de masterat
capătă un caracter formal. În Republica Moldova întîrzie să fie creată Agenţia de asigurare a
calităţii în învăţămîntul superior aşa cum prevede Procesul Bologna. Această Agenţie urmează să
fie scutită de imixtiunea statului, fiind autonomă, pentru ca evaluările şi clasificările ei să devină
credibile. Din această cauză, Hotărîrea Nr 1295 din 20.11.2008 a Guvernului urmează să fie
substanţial modificată pentru a-i conferi Agenţiei un statut de autonomie.
Toate aceste lacune sunt în mare parte legate de finanţarea deficitară. Or, statul nu reuşeşte să
facă faţă tuturor necesităţilor financiare ale universităților, dar nici nu creează premise pentru
o autonomie financiară autentica. În aceste condiții, creşterea finanţării din partea statului a
însemnat pe alocuri limitarea autonomiei. Mai mult, alocarea banilor publici este efectuată într-o manieră inechitabilă şi discreţionară. Reglementarea procesului de admitere în universităţi
prin intermediul planurilor unice de înmatriculare şi controlul cuantumului taxelor de studii au
constituit factori adiţionali în şubrezirea poziţiei şi independenţei financiare a universităţilor,
majoritatea cărora au devenit foarte dependente de alocaţiile bugetare şi, implicit, vulnerabile la
potenţiala intruziune a politicului în afacerile interne.
Deşi au fost realizate anumite progrese, Republica Moldova rămîne în urma statelor occidentale
în ceea ce priveşte starea autonomiei universitare. Principalele probleme ale autonomiei universitare în Republica Moldova rămîn a fi dependenţa excesivă a instituţiilor de factorul politic,
ineficienţa procesului de finanţare a sistemului universitar şi imposibilitatea desfăşurării unei
activităţi ştiinţifice serioase din cauza subordonării instituţiilor în faţa Academiei de Ştiinţe.
Dintre modele prezentate de către Ministerul Educaţiei – status quo, autonomie parţială, autonomie extinsă – cea mai atractivă soluţie se prezintă a fi autonomia extinsă. Acest fapt poate fi
susţinut în baza următorului considerent – statul va avea tendinţa să diminueze alocările bugetare oferite universităţilor; în aceste condiţii, cu titlu compensatoriu, universităţile ar avea dreptul
să dispună într-un mod cît mai liberalizat de mijloacele proprii şi, de asemenea, să stabilească
nivelul taxei de şcolarizare.
Cert este că o prioritate evidentă pentru sistemul universitar devine corelarea ofertei universitare
cu cererea de locuri de muncă. Totuşi, universităţile nu pot fi responsabilizate pentru slaba inserţie a absolvenţilor în cîmpul muncii în condiţiile în care sistemul economic însuşi nu este în
stare să-şi definească propriile priorităţi.
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1. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE III
CICLURI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
1.1 Modificarea structurii sistemului de învăţămînt superior
Procesul Bologna este o iniţiativă interguvernamentală care şi-a pus drept scop să asigure calitatea, compatibilitatea calificărilor precum şi promovarea mobilităţii studenţilor şi a corpului
profesoral prin crearea către 2010 al unui Spaţiu European al Învăţămîntului Superior (SEÎS).
Este un proces pan-european la care au aderat 47 de state.
Procesul Bologna a fost introdus în Republica Moldova în 2005 prin operarea modificărilor şi
completărilor la Legea învăţămîntului nr. 547 din 21.07.1995. Astfel, noua redacţie a legii
stabileşte, prin articolul 26 (punct 4), că învăţămîntul superior, cu excepţia învăţămîntului medical şi farmaceutic, se realizează în două cicluri: ciclul I - studii superioare de licenţă; ciclul II
- studii superioare de masterat. Modificările legislative au lăsat intacte prevederile care reglementează studiile la doctorat. Aceeaşi situaţie se atestă şi în raport cu prevederile Codului cu privire
la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova care nu reflectă structurarea învăţămîntului superior
pe trei cicluri în conformitate cu obiectivele Procesului Bologna. Cu alte cuvinte, cadrul actual
legislativ nu instituie studiile de doctorat drept ciclul III în arhitectura generală a învăţămîntului superior din Republica Moldova. Autorităţile moldoveneşti au întîrziat să ajusteze legislaţia
naţională pentru a crea şcolile doctorale.
Ulterior, cadrul normativ a fost completat prin mai multe acte normative care au vizat implementarea obiectivelor Procesului Bologna în Republica Moldova. La 1 iulie 2005, a fost aprobat prin ordinul ministerului un Plan-cadru provizoriu pentru ciclul I (abrogat) care stabileşte
principiile generale pentru organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional în instituţiile de
învăţămînt superior la ciclul I pentru toate formele de studiu. Planul-cadru prevedea că fiecare
student îşi poate constitui traiectoria sau traseul educaţional individual de studii şi pregătire,
format din disciplinele din trunchi şi ramuri, alese de student în cadrul planului de învăţămînt,
pentru obţinerea unei diplome universitare – un element important al Procesului Bologna.
În februarie 2006 a fost aprobat şi pus în aplicare Ghidul de implementare a Sistemului Naţional
de Credite de Studiu. Rolul acestui ghid este de a ţine o evidenţă a rezultatelor studenţilor precum
şi de a promova mobilitatea studenţilor în cadrul instituţiei, pe plan naţional sau internaţional.
Prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1455 din 24.12.2007 a fost aprobat Regulamentul cu privire la
organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II. La 20 septembrie 2010 Ministerul Educaţiei adoptat, prin Ordinul nr. 726 Regulamentul de organizare a studiilor în învăţămîntul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu. La 3 iunie 2011 a fost aprobat, Ordinul
nr. 455 al Ministerului Educaţiei, cu privire la Planul-cadru pentru studii superioare. În fond,
acestea au fost cele mai importante acte normative care au reglementat reforma în domeniului
învăţămîntului prin adoptarea sistemului de la Bologna.
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Reforma în învăţămîntul superior privind implementarea obiectivelor Procesului Bologna prin
structurarea pe două cicluri cu finalităţi distincte la fiecare nivel de studiu a fost realizată într-o
perioadă foarte scurtă. Această situaţia a provocat păreri diferite cu privire la impactul reformei
în educaţie. O bună parte a persoanelor intervievate au declarat că reforma învăţămîntului a fost
implementată de sus în jos fără a lua în calcul o perioadă de testare a prevederilor Procesului de
la Bologna. Cu alte cuvinte, Republica Moldova a adoptat practica similară a mai multor state
europene în raport cu care, prin modelul de implementare a Procesului de la Bologna, s-a folosit
sintagma ”multe reforme într-o perioadă foarte scurtă”. Pe de altă parte, reprezentanţii Ministerului Educaţiei afirmă că mai multe universităţi, graţie faptului că au participat în programele
Tempus, au propus alinierea învăţămîntului din Republica Moldova la obiectivele promovate
de Procesul de la Bologna, care, la rîndul său, a preluat unele practici europene în domeniul
învăţămîntului. De asemenea, potrivit reprezentanţilor Ministerului Educaţiei, implementarea
unei noi arhitecturi de studiu nu a necesitat procedee de testare datorită teritoriului restrîns al
Republicii Moldova şi respectiv al posibilităţilor de control ale ministerului avantajate de această
situaţie.
În 2011 s-au împlinit 6 ani de la începutul implementării procesului Bologna în Republica Moldova. Rezultatele cercetării arată că trecerea la o nouă structură în învăţămîntul superior încă
nu a dat randamentul necesar, iar majoritatea obiectivelor şi valorilor Procesului de la Bologna
nu au obţinut o largă răspîndire în sistemul de învăţământ superior. Chiar dacă este necesară o
anumită perioadă de timp pentru a avea rezultate pozitive ale noii structuri de învăţământ superior, trebuie de remarcat că există mai multe deficienţe de natură instituţională şi legală care
întîrzie implementarea cu succes ale obiectivelor Procesului Bologna în Republica Moldova. Din
această cauză, putem spune că am adoptat sistemul, nu şi valorile Procesului Bologna. În cele ce
urmează, vor fi reflectate cele mai importante deficienţe ale implementării obiectivelor aferente
Procesului Bologna în Republica Moldova.
Trecerea la structura de două cicluri în Republica Moldova s-a realizat prin tranziţia, cu mici
excepţii, de la arhitectura veche de 4+1 la cel de 3+2. Oricum, trebuie de menţionat că la foarte
multe facultăţi a fost păstrat modelul de 4+1. Adoptarea noii structuri de 3+2 a presupus şi necesitatea de revizuire a planurilor de învăţămînt la instituţiile de învăţămînt superior. Implementarea Procesului Bologna a însemnat reducerea numărului de ore de contact direct cu studenţii.
Drept urmare, schimbările operate în planurile de învăţămînt au vizat, în general, reducerea sau
chiar dispariţia din planurile de învăţămînt a disciplinelor generale sau a celor de la alte facultăţi.
În multe cazuri, conţinutul celor 4 ani a fost comprimat fără mari schimbări în 3 ani. O altă
modalitate de tranziţie s-a produs prin separarea mecanică a celor două cicluri în baza structurii
vechi de la 4+1 la cel de 3+2. Cu alte cuvinte, disciplinele din primii 3 ani de studii ai fostei arhitecturi a au constituit baza ciclului I. În multe cazuri, disciplinele din ultimul an de studiu al
modelului de 4 ani au fost trecute la ciclul II. Oricum, planurile de învăţămînt ale universităţilor
au fost reformatate şi realizate conform cerinţelor impuse de Procesul de la Bologna.
Una dintre problemele evidenţiate de factorii de decizie de la instituţiile de învăţămînt superior
(IÎS) se referă la faptul că reducerea numărului de ore la ciclul I a afectat negativ procesul de
pregătire profesională a studenţilor. În această situaţie se află, de exemplu, universităţile cu profil
pedagogic care, din cauza rigorilor impuse de reformă, nu reuşesc să furnizeze studenţilor informaţia necesară pentru a combina specialitatea cu blocul psiho-pedagogic. Drept urmare, a scăzut
nivelul de pregătire profesională a absolvenţilor ciclului I. Aceeaşi problemă a fost constatată şi la
alte instituţii de învăţămînt superior, unde numărul specializărilor a fost redus. Trebuie, totuşi,
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de menţionat că o astfel de perspectivă se înscrie în logica de implementare a Procesului Bologna
în favoarea simplificării programelor de studii pentru a asigura compatibilizarea programelor de
studii de la diferite universităţi, interne şi externe. De asemenea, trebuie de remarcat că nu putem demonstra existenţa unei legături directe între numărul de ore şi calitatea studiilor. Efortul
trebuie făcut pe ideea de reconceptualizare a programelor de formare pe cicluri prin stabilirea
finalităţilor şi competenţelor pe care trebuie să le posede studenţii la sfîrşitul studiilor.
Generalizarea în detrimentul profunzimii studiilor la specialităţi a fost o consecinţă directă a
schimbărilor introduse de Procesul de la Bologna. De exemplu, la domeniul de formare profesională la ciclul I , Finanţe, de la ASEM, există doar o specialitate (Finanţe şi bănci) în comparaţie
cu cele 5 specialităţi care existau în sistemul preBologna. La ASEM în cadrul a 9 domenii de formare profesională la ciclul I există doar 11 specialităţi. De fapt, situaţia de la această instituţie de
învăţămînt superior susţine ideea că trecerea la noul sistem a fost făcută cu jumătăţi de măsură,
deoarece reducerea numărului de specializări nu a vizat toate domeniile de formare, astfel încît
anumite facultăţi şi-au păstrat toate specializările anterioare reformei. Potrivit factorilor de decizie de la IÎS menţionate, angajatorii au sesizat şi semnalat această problemă a scăderii nivelului
de pregătire profesională a absolvenţilor ciclului I. Trebuie de menţionat, totuşi, că arhitectura
pe cicluri a Procesului de la Bologna presupune o specializare aprofundată la masterat. Studiile
superioare la ciclul I trebuie să formeze un orizont de cultură generală, să cultive anumite competenţe şi abilităţi pentru studenţi, iar cunoştinţele urmează să fie aprofundate la ciclul II. Drept
urmare, absolvenţii ciclului I se pot angaja în cîmpul muncii în baza competenţelor generale pe
care le-au dobîndit la finele acestui nivel. În cele din urmă, angajatorii decid dacă competenţele
potenţialilor angajaţi sau ale angajaţilor sunt suficiente pentru a fi încadraţi în cîmpul muncii. În
caz contrar, dat fiind faptul că, potrivit filosofiei Procesului Bologna, trebuie să existe o conectare a învăţămîntului superior la piaţa muncii, potenţialii angajatori trebuie să aibă posibilitatea
să participe la procesul de stabilire a conţinuturilor programelor de studii prin care se vor stabili
competenţele profesionale ale absolvenţilor ciclului II. Cu alte cuvinte, angajatorii pot să influenţeze procesul de formare a competenţelor masteranzilor în funcţie necesităţile şi competenţele
necesare ocupării locurilor de muncă.
O altă consecinţă a schimbărilor promovate de Procesul Bologna, menţionate mai sus, a fost
reducerea numărului de ore care a afectat în mod direct şarjele corpului didactic. Sunt mai
multe cauze care explică această situaţie. În primul rînd, conform prevederilor noii structuri de
învăţămînt, perioada maximă de predare a disciplinelor a fost restricţionată la un semestru. Din
această cauză, toate temele care urmau a fi studiate pe durata unui an au fost comprimate într-un
semestru de studii. Regula este că în fiecare semestru sunt oferite conţinuturi distincte pentru
evaluare şi acordare de credite. O astfel de abordare a fost concepută pentru a facilita mobilitatea
studenţilor. A doua cauză este planificarea studierii prin generalizarea planurilor de învăţămînt.
Dat fiind faptul că au fost lichidate numeroasele specializări de la mai multe facultăţi, au dispărut şi disciplinele specializate. În această situaţie se impun mai multe precizări. În primul rînd,
pachetele opţionale oferă posibilitatea ca studenţii să studieze disciplinele specializate. Probabil,
dispariţia acestor discipline ţine de politica universităţilor. În al doilea rînd, raţionamentul este
că disciplinele specializate urmează să fie transferate la ciclul de master.
Micşorarea numărului de ore la ciclul I, a însemnat reducerea sau chiar dispariţia disciplinelor
generale, deoarece facultăţile trebuiau să-şi susţină, în primul rînd, lectorii de la catedră. Trebuie
de menţionat, totuşi, că planurile de învăţămînt nu puteau fi alcătuite exclusiv din disciplinele
de domeniu. Ministerul Educaţiei reglementează această situaţie prin introducerea cu titlu obliSISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
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gatoriu a componentei de formare a abilităţilor şi competenţelor generale prin studierea unor
cursuri care nu ţin de domeniul de formare la care este înscris studentul.2 De asemenea, în planul
de studiu trebuie să fie inclusă şi componenta socio-umanistică în regim de opţiune care include
şi un curs obligatoriu cu tematică europeană.
Tabelul nr. 1. Numărul absolvenţilor ciclului I pe anii 2005/06-2010/113
Anii de studii
2007/08
2008/09
2009/10

Nr. de studenţi
29075
26049
23264

După cum a fost scris mai sus, Procesul Bologna a început a fi implementat în Republica Moldova în 2005. În 2008 a fost prima generaţie de studenţi care au terminat studiile la ciclul I.
Clasificarea gradelor creează alte probleme deoarece mai multe universităţi au promovat ideea că
licenţa obţinută după ciclul I de studii în cadrul Procesului Bologna ar oferi studii superioare incomplete. O explicaţie a acestei atitudini ar fi că în perioada de trecere la sistemul 3+2 numărul
absolvenţilor ciclului I care optau pentru continuarea studiilor la masterat era foarte mic. Această situaţie are un impact negativ asupra situaţiei financiare a universităţilor. Există mai multe
cauze care explică atitudinea rezervată a absolvenţilor ciclului de licenţă faţă de cel de master. În
primul rînd, există mai multe facultăţi care au păstrat structura anterioară de 4 ani de studii la
ciclul I al Procesului Bologna. În aceste condiţii, au fost menţinute la ciclul I, în linii generale,
planurile de învăţămînt preBologna care propuneau de regulă masterate de cercetare pentru care
optau un număr redus de absolvenţi ai IÎS. Astfel, se consideră că în 4 ani de studii la ciclul I se
acumulează cunoştinţele şi se dezvoltă aptitudinile şi competenţele necesare pentru angajare în
cîmpul muncii. În al doilea rînd, piaţa muncii încă nu s-a adaptat la reformele din învăţămînt
superior. Numărul cazurilor în care angajatorii insistă ca absolvenţii ciclului I să continue studiile la programele de masterat este redus. În al treilea rînd, legislaţia Republicii Moldova prevede
că accesul la anumite funcţii necesită continuarea studiilor la instituţii specializate. De exemplu,
pentru funcţiile de procuror sau judecător sunt necesare studii pe o durata de doi ani la Institutul Naţional de Justiţie. În sfîrşit, o piedică în continuarea studiilor la ciclul II este repetarea
mai multor teme sau discipline de la ciclul I la programele de master. Atît studenţii cît şi cadrele
didactice au reclamat această problemă. De regulă, printre cele mai solicitate programe de master
sunt cele interdisciplinare asupra cărora, probabil, ar trebui să se pună accentul în viitor.
Tabelul nr. 2. Numărul de masteranzi înmatriculaţi la ciclul II pe anii 2008/09-2010/114
Anii de studii
2008/09
2009/10
2010/11

Nr. de studenţi
5 233
5 832
6 745

2 Planul-cadru pentru studii superioare, Ordinul nr. 455 al Ministerului Educaţiei, 3 iunie 2011
����������������������������������������������������������������
Absolvenţi pe domenii generale de studii şi cicluri, 2005-2010��, Studenţii
���������������������������������
programelor PreBologna finalizează
�������������������������������������������
studiile în condiţiile stabilite anterior, absolvenţii acestor programe fiind incluşi în numărul absolvenţilor din Ciclul I, http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/varval.
asp?ma=INV0602&ti=Absolventi+pe+domenii+generale+de+studii+si+cicluri%2C+2005-2010&path=../Database/RO/07%20INV/INV06/&lang=1
4 Instituţii de invăţămînt superior dupa Indicatori principali, Programe de studii şi ani, Datele statistice prezintă situaţia la începutul anului de
studii. În domeniul ”Medicină veterinara” şi la specialitatea ”Arhitectura” se organizează studii superioare integrate: licenţa şi masterat. Astfel,
studenţii din anii 1-4 sunt incluşi în numărul studenţilor din Ciclul I, iar cei din anii 5-6 - în numărul studenţilor din Ciclul II, http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/Saveshow.asp,
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Implementarea celui de-al II-lea ciclu a început în toamna 2008 cînd la studiile de master s-au
înscris 5 233 de masteranzi, ceea ce constituie circa 18 % din numărul total al celor care au obţinut licenţa în 2008. Probabil, cifra ar fi şi mai mică dacă am lua în calcul că la studiile de master
au dreptul să se înscrie şi absolvenţii sistemului preBologna.
Cifra celor care s-au înscris în anii următori la studiile de master a crescut constant, fiind de
5832 în 2009 (22,38 % din numărul licenţiaţilor din 2009) şi de 6745 în 2010 (29% din numărul licenţiaţilor din 2010), fapt care denotă o creştere a importanţei studiilor de master. Procentual, creşterea numărului masteranzilor în 2009 faţă de 2008 este de 24,33%, în 2010 faţă de
2009 este de 29,57% şi în 2010 faţă de 2008 este de 61%. Totuşi, în termeni relativi, diferenţa
este încă mare între cei care obţin licenţa şi cei care optează pentru a studia la ciclul II.
Majoritatea persoanelor intervievate au declarat că studiile de master nu au statutul pe care ar
trebui să-l aibă conform obiectivelor Procesului de la Bologna pe piaţa muncii în Republica
Moldova. Cazurile în care angajatorul insistă asupra continuării studiilor la ciclul II sunt încă
nesemnificative. Opinia exprimată este că ar trebui de reglementat statutul masteratului pe piaţa
muncii, deoarece reformele în învăţămînt nu au fost susţinute şi de reforme pe piaţa muncii.
S-a opinat, în mai multe cazuri, că studiile de master au un caracter formal. Mai mult, modalitatea de organizare a studiilor de masterat ar devaloriza obiectivele ciclului II. Problema apare
din cauza faptului că studiile la masterat sunt organizate în schimbul 3. Chiar dacă păstrează
aparenţa de a fi o formă de studii la zi, în realitate reflectă toate trăsăturile învăţămîntului cu
frecvenţă redusă. Dat fiind faptul că marea majoritate a masteranzilor sunt angajaţi în cîmpul
muncii şi, drept consecinţă, frecventează adesea haotic orele de curs, aceştia consideră că un nivel
minimum de cunoştinţe este suficient pentru a promova examenele la programele de master. În
general, mai mulţi profesori intervievaţi au declarat despre existenţa unei percepţii larg răspîndite în rîndurile masteranzilor potrivit căreia la studiile de master nu pot fi puse note negative, iar
nota minimă nu poate fi mai mică de opt.
Continuarea studiilor la ciclul II presupune un sistem de selecţie potrivit căruia programele
de master presupun o aprofundare a cunoştinţelor şi specializarea într-un anumit domeniu.
Dacă în unele state din Europa absolvenţii ciclului I întîmpină dificultăţi de a se înrola la ciclul II chiar în cadrul aceluiaşi domeniu de studii, deoarece nu le este recunoscută licenţa sau
sunt nevoiţi să frecventeze cursuri suplimentare pentru a fi admişi la universitate5, în Republica
Moldova situaţia este total diferită. În primul rînd, legislaţia în vigoare prevede că admiterea la
studii superioare de masterat se efectuează în bază de concurs ceea ce presupune un mecanism de
selectare a celor mai buni. În realitate, concursurile sunt valabile doar pentru cei care concurează
pentru bursele de stat la programele de master. În celelalte cazuri, examenele de admitere au un
caracter formal. În al doilea rînd, potrivit articolul 25 al Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare, ciclul II stabileşte că la studiile de masterat de cercetare pot candida şi
deţinătorii diplomei de licenţă sau diplomei de master din alte domenii care deţin certificatul ce
atestă acumularea a 30 de credite de compensare a studiilor. Regula este însă că această precondiţie de a avea un astfel de certificat care ar atesta acumularea a 30 de credite de compensare a
studiilor nu este întotdeauna respectată, deoarece legislaţia este foarte vagă la acest capitol. Drept
consecință, restricţiile impuse de lege sunt, adeseori, ignorate de IÎS din Republica Moldova.
5 Andreea Blattler, Robert Santa (editori), Bologna at the finish line. An Account of Ten Years of European Higher Education Reform. Brussels, 2010, p. 28
SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
ÎN CONTEXTUL PROCESULUI BOLOGNA: 2005-2011

15

Pentru absolvenţii ciclului I care doresc să-şi continue studiile la programele de masterat profesional nu există nici o condiţie din punct de vedere legal. Deţinătorii diplomelor de licenţă,
diplomelor de studii superioare şi diplomelor de master din alte domenii decît cele pentru care
s-a optat la ciclul II au un program de studiu mai extins pentru a realiza finalităţile de studiu şi
a dobîndi competenţele necesare la finele programului de master.
Trebuie de menţionat că posibilitatea de specializare într-un alt domeniu de formare decît cel
care îl conferă diploma de licenţă este o abordare ce se impune pentru a face faţă rigorilor pieţei,
însă, în acelaşi timp, creează anumite efecte negative.
Atunci cînd la studiile de master se înscriu şi deţinătorii diplomei de licenţă din alte domenii
există riscul repetării unor teme predate la ciclul I. În aceste condiţii, cei care continuă masteratul la acelaşi domeniu de studiu realizat la ciclul I sunt într-o situaţie imposibilă de aprofundare
a specializării. Masteranzii din alte domenii trebuie să fie separaţi de deţinătorii diplomelor de
licenţă din acelaşi domeniu sau domeniu înrudit. Conform cadrului normativ, IÎS trebuie să
ofere planuri de învăţămînt distincte cu un număr diferit de credite. Însă, deseori, din lipsa de
candidaţi, nu respectă aceste condiţii. De regulă, universităţile optează pentru a avea un număr
redus de grupe din două motive: considerente de ordin financiar şi restricţiile legale care stabilesc
că o grupă la master poate fi constituită din cel puţin 15 masteranzi. Situaţia care se atestă la
universităţi nu asigură în totalitate calitatea studiilor.
Trebuie de spus că statul a întîrziat să creeze, aşa cum prevede Procesul Bologna, o Agenţie de
asigurare a calităţii în învăţămîntul superior care ar trebuie să se ocupe de evaluarea şi acreditarea
programelor de învăţămînt şi a instituţiilor de învăţămînt superior din Republica Moldova.

1.2 Crearea ciclului III – o problemă încă nesoluţionată
Reorganizarea studiilor universitare de doctorat este un obiectiv pentru toate ţările care participă
la procesul Bologna care îşi propune să restructureze învăţământul superior european. Școlile
doctorale trebuie să constituie legătura principală între SEÎS şi Spaţiul d. Școlile doctorale trebuie să consolideze colaborarea europeană şi să stimuleze creşterea mobilităţii la nivel doctoral şi
post-doctoral. Cu alte cuvinte, reforma studiilor de doctorat are drept scop să propună o forma
organizatorică care să menţină neîntrerupt fluxul producerii de cunoaştere de tip inovare-aplicare.
Crearea şcolilor doctorale, ciclul III al Procesului Bologna, este o etapă care încă nu a fost implementată. Conceptul şcolilor doctorale prevede constituirea acestora pe lîngă universităţi. Deocamdată, procesul de creare a şcolilor doctorale trenează din cauza unor divergenţe de sistem din
Republica Moldova. Actualul sistem este centralizat, iar numărul de burse la studiile de doctorat
sunt stabilite de Academia de Ştiinţe din Republica Moldova (AŞM) care efectuează şi finanţările
acestora. Introducerea şcolilor doctorale presupune descentralizarea sistemului şi o autonomie
largă, inclusiv financiară, pentru IÎS. De asemenea, pentru crearea şcolilor doctorale se impune
modificarea cadrului legislativ din Republica Moldova care, la moment, nu oferă baza legală
pentru funcţionarea acestora în spiritul Procesului Bologna. Cadrul normativ actual prevede
doar II cicluri de studii.
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În Republica Moldova există doar cîteva IÎS care au demarat procesul de creare a şcolilor Doctorale. Printre acestea se numără Universitatea Tehnică din Moldova şi ASEM. De exemplu,
Academia de Studii Economice a început crearea Şcolilor Doctorale în februarie 2011 care a
presupus adoptarea unui Regulament Intern cu privire la crearea ciclului III. Acest Regulament
este elaborat în conformitate cu obiectivele Procesului de la Bologna şi stabileşte un Plan de învăţămînt în baza de credite, existenţa disciplinelor obligatorii şi opţionale. Chiar dacă reforma
în învăţămînt s-a oprit, deocamdată, la ciclul III, instituţiile de învăţămînt superior înţeleg necesitatea organizării şcolilor doctorale şi, de aceea, depun eforturi de a crea premizele funcţionării
acestora pînă la adoptarea bazei legale.
În condiţiile lipsei unui cadru normativ care ar reglementa şcolile doctorale, mai multe universităţi din Republica Moldova instituie proceduri interne pentru a facilita implementarea procesului de convergenţă cu practicile şcolilor doctorale din universităţile europene. Prin astfel
de măsuri, universităţile depun eforturi pentru a debloca impasul existent în cadrul normativ
cu privire la crearea şcolilor doctorale. De asemenea, este un proces firesc, deoarece întîrzierea
instituirii ciclului III are consecinţe negative asupra conectării IÎS din Republica Moldova la
practicile şcolilor doctorale din universităţile occidentale. Este un proces de auto-organizare
prin care universităţile autohtone instituie proprii proceduri şi regulamente cu privire la crearea
şcolilor doctorale care vor putea funcţiona imediat după ce cadrul legal va prevedea funcţionarea
acestora.
După cum a fost scris mai sus, instituirea şcolilor doctorale este împiedicată de lipsa unei baze
legale pentru funcţionarea acestora în cadrul IÎS. Cadrul legal care se impune va trebui să rezolve
problemele care există în raporturile a celor trei actori implicaţi în acest subiect: AŞM – Comisia Naţională de Acreditare şi Atestare (CNAA) – IÎS. Dat fiind faptul că Academia de Ştiinţe
stabileşte numărul de burse la studiile de doctorat pentru IÎS din considerente de importanţă
naţională şi asigură finanţarea acestora iar CNAA este instituţia care conferă gradul de doctor,
este evident că instituţiile de învăţămînt superior nu dispun de o autonomie largă, inclusiv financiară în acest domeniu. IÎS doresc ca finanţarea studiilor de doctorat să fie realizate direct,
fără concursul AŞM.
CNAA a elaborat un concept al reformei în privinţa studiilor doctorale. Strategia reformei chiar
dacă prevede, pe de o parte, autonomie în luarea de decizii şi responsabilitate, pe de altă parte, stabileşte păstrarea reţelei Seminarului Ştiinţific de Profil şi celei a Consiliului Ştiinţific de
Specialitate ceea ce contrastează cu primul principiu. Autonomia în procesul de organizare şi
desfăşurare a programelor de doctorat presupune susţinerea tezei de doctor în cadrul instituţiei
de învăţămînt superior unde a studiat doctorandul.
În general, principalul argument invocat împotriva reducerii rolului CNAA în procesul de conferire a gradelor ştiinţifice de doctor este că, în astfel de condiţii, IÎS nu vor fi în stare să asigure
calitatea tezelor de doctor. În acest context iarăşi revine în atenţie importanţa creării unei Agenţii
de Asigurare a Calităţii în Invăţămîntul Superior. De asemenea, pentru a asigura calitatea tezelor
de doctor, s-ar impune studierea practicii internaţionale la acest subiect.
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Procesul de susţinere a tezei de doctorat
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Sursa: ASEM
Atitudinea IÎS faţă de rolul CNAA în procesul de conferire a gradelor ştiinţifice este diferită.
Dacă unele au o poziţie mai moderată şi optează pentru simplificarea procesului de susţinere a
tezei de doctorat care durează, conform tuturor procedurilor circa un an de zile, atunci altele
au o atitudine revoluţionară şi consideră că CNAA ar trebui să îndeplinească rolul unei instituţii
de monitorizare şi acreditare a şcolilor doctorale.
Structura învăţămîntului superior nu a fost ajustată pe deplin în conformitate cu obiectivele
Procesului Bologna. În Republica Moldova întîrzie instituirea ciclului III care prevede crearea
şcolilor doctorale. Din această cauză, universităţile autohtone nu pot să se conecteze la practicile celor europene care au avansat în procesul de creare a şcolilor doctorale. Chiar dacă unele
universităţi din Republica Moldova au anticipat acest proces prin elaborarea regulamentelor
interne privind funcţionarea şcolilor doctorale, acestea nu vor activa fără adoptarea cadrului
normativ respectiv. De asemenea, este nevoie de a soluţiona problema existentă în triunghiul
AȘM-CNAA-IÎS. Situaţia actuală, cel puţin, nu respectă principiul autonomiei universitare din
perspectiva funcţionării studiilor de doctorat.
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1.3 Adoptarea sistemului de credite
transferabile în Republica Moldova
Sistemul European de Credite Transferabile (SECT) a fost lansat de către programul ERASMUS
încă în 1987, fiind perceput drept un instrument de recunoaştere a mobilităţii. Ulterior, datorită
avantajelor oferite de acest sistem, Procesul de la Bologna a adoptat SECT. Acest sistem trebui să
reflecte atît volumul muncă/perioada de studiere la ambele cicluri cît şi să fie într-o legătură directă cu reuşita studenţilor, avînd funcţia de promovare a mobilităţii şi de acumulare de credite.
IÎS din Republica Moldova au adoptat sistemul de credite transferabile începînd cu 2005. La ciclul
I studenţii acumulează pe parcursul a 3 sau 4 ani, cu unele excepţii, 180 sau 240 de credite în conformitate cu ghidul de implementarea a sistemului naţional de credite de studiu. Durata studiilor de
masterat este de 1-2 ani şi corespunde unui număr de 60-90-120 de credite transferabile.
SECT trebuie să reflecte volumul de lucru solicitat studentului pentru a realiza obiectivele programului de studii precum şi rezultatele procesului de învăţare. Prin introducerea SECT s-a asigurat acordarea unui număr de credite disciplinelor din planurile de învăţămînt şi prin planificarea de 60 de credite pentru un an de studii. În fond, în Republica Moldova este atestată aceeaşi
problemă de implementare improprie a sistemului de credite transferabile ca şi în multe state din
Europa: neglijarea volumului de lucru al studentului şi a rezultatelor cunoştinţelor studenţilor.6
Ghidul de implementare a SECT stabileşte că volumul anual de muncă al studentului mediu
constituie circa 1500 - 1800 de ore, inclusiv ore de auditoriu şi ore de activitate individuală, iar
un credit se alocă pentru 25-30 ore de studiu7. De asemenea, sunt enumerate mai multe activităţi
care ar constitui volumul de lucru al studentului. Ghidul de implementare a Sistemului Naţional
de Credite de Studiu face şi o explicaţie a conceptului rezultatelor învăţării. De fapt, evaluarea
volumului de lucru şi a finalităţilor de studiu ale studentului este o sarcină ce revine cadrelor
didactice. Problema este că, evaluarea studenţilor se efectuează, în foarte multe cazuri, fără a ţine
cont de obiectivele SECT.
O altă problemă identificată în privinţa implementării SECT se referă la faptul că acesta nu
funcţionează în toate cazurile ca sistem de transfer automat. Cu alte cuvinte, în caz de transfer
de la o universitate la alta, studenţii trebuie să susţină examene fără a se ţine cont de creditele pe
care le-a obţinut. Studenţii întîmpină dificultăţi în caz de transfer şi uneori se exagerează pe forma de evaluare. Ar trebui să fie evaluate competenţele fără o axare exigentă pe numărul de credite
sau denumirea cursurilor. Este nevoie de aplicat proceduri flexibile în favoarea studenţilor. De
cele mai multe ori, universităţile recunosc creditele studenţilor care au participat la programele
de mobilitate internaţionale.
O altă problemă identificată în raport cu recunoaşterea creditelor ţine de faptul că există anumite deosebiri în privinţa planurilor de învăţămînt. De foarte multe ori, studenţii trebuie să facă
dovadă că la anumite discipline au studiat temele necesare pentru a i se recunoaşte creditele.
Această problemă apare în mod special în cazul studenţilor din Republica Moldova care vor să
studieze pentru o anumită perioadă peste hotare. Disciplinele şi denumirea acestora creează cele
mai multe probleme. Evident, este o problemă ce ţine de practicile instituite la universităţi.
6 Andreea Blattler, Robert Santa (editori), Bologna at the finish line. An Account of Ten Years of European Higher Education Reform. Brussels, 2010, p. 31
7 Ghid de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Aprobat prin Hotărîrea Colegiului M.E.T.S. nr. 3.1 din 23.02.2006 şi pus în
aplicare prin ordinul nr. 140 din 25.02.06
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În privinţa alegerii de către student a propriului său traseu educaţional de studii şi pregătire se
impun mai multe precizări. Universităţile au elaborat programele de studii în conformitate cu
obiectivul ca acestea să fie centrate pe studenţi. Totuşi, ideea de alegere a traseului individual
educaţional al studenţilor diferă de la o universitate la alta. Astfel, în mai multe cazuri, persoanele cu funcţii de răspundere au afirmat că studenţii pot alege cursurile opţionale nu doar în
cadrul propriei facultăţi, ci şi la alte departamente ale universităţii. La polul opus se află universităţile unde cursurile opţionale figurează doar în programele de studii. Cursurile opţionale sunt
repartizate între profesori la catedre, iar studenţii sunt puşi în faţa unui fapt împlinit. Sunt foarte
puţine cazuri în care decidenţii alegerii unui curs opţional să fie studenţii. Explicaţia principală
a acestei situaţii sunt constrîngerile de natură financiară.
Un alt aspect important al implementării Procesului de la Bologna este introducerea Suplimentului la diplomă pentru ambele cicluri. Acest supliment, eliberat fiecărui absolvent din 2005
în Republica Moldova, este un instrument de descriere a calificărilor care asigură comprehensibilitatea conţinutului său şi a sistemului de învăţămînt superior care a adoptat acest sistem.
Declaraţia de la Berlin din 2003 a subliniat importanţa acestui supliment care trebuie eliberat
gratuit tuturor absolvenţilor într-o limbă de circulaţie internaţională (engleza, în cazul Republicii Moldova). Suplimentul este o descriere a cunoştinţelor („a şti”), capacităţilor („a şti să faci”) şi
atitudinilor („a şti să fii”) necesar pentru a susţine mobilitatea academică şi a informaţia necesară
angajatorului.
Republica Moldova a implementat Procesul Bologna într-o perioadă relativ scurtă. Totuşi, trebuie să constatăm că adoptarea noii arhitecturi în învăţămîntul superior nu a fost dusă pînă la
capăt. Impresia generală este că am adoptat sistemul nu şi valorile acestuia. De exemplu, lipsa de
claritate în privinţa Şcolilor doctorale este un caz care susţine această idee.
Constituirea de către student a traseului educaţional individual de studii şi pregătire este un
element important al Procesului de la Bologna. Din păcate, în mai multe universităţi au fost
semnalate cazuri cînd studenţilor nu li se aducea la cunoştinţă despre posibilitatea de a alege
disciplinele opţionale. Universităţile impun obiectele opţionale în dependenţă de titularii de
cursuri de la catedre.
Sistemul de credite şi programele de masterat sunt alte două componente care funcţionează cu
anumite deficienţe în sistemul universitar. În legătură cu sistemul de credite, există probleme ce
ţin de recunoaşterea acestora. Studiile de master au, de regulă, un caracter formal şi, în foarte
multe cazuri, nu reuşesc să corespundă criteriilor Procesului de la Bologna.
Se impune, în mod primordial, adoptarea Codului Educaţiei care ar reglementa şcolile doctorale
şi ar prevedea crearea Agenţii de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Superior. Este o instituţie
cu un rol fundamental privind monitorizarea procesului de studii, de aceea, este foarte important de a crea această instituţie în viitorul apropiat. De altfel, această Agenţie ar urma să înlăture
problemele identificate mai sus.
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2. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN
REPUBLICA MOLDOVA DUPĂ 2005
2.1 Problema principală a asigurării calităţii în învăţămîntul
superior – inexistenţa unei Agenţii de Evaluare şi Acreditare
Analiza calităţii învăţămîntului universitar din Republica Moldova prin prisma prevederilor Procesului Bologna ridică o întrebare fundamentală – inexistenţa mecanismelor de evaluare externă
a instituţiilor de învăţămînt superior în paralel cu mecanismele interne ale instituţiilor. Astfel,
putem constata că începînd cu 2008, Ministerul Educaţiei nu mai evaluează şi acreditează instituţiile de învăţămînt superior şi domeniile de studiu din cauza lipsei unei structuri adecvate, deşi
legea prevede în mod expres crearea unei Agenţii Naţionale de Asigurare a Calităţii. În consecinţă, programele de masterat, înfiinţate şi autorizate în 2008 nu au mai fost acreditate, proces care
urma să demareze în 2010, iar foarte multe instituţii activează în baza unor acreditări făcute în
perioada anilor 2001-2005, încălcînd principiul periodicităţii evaluării şi acreditării furnizorilor
de servicii educaţionale, stabilit în Hotărîrea de Guvern 1295 din 2008. În concluzie, neacreditarea instituţiilor de învăţămînt superior şi a programelor de studiu pune serios în discuţie chestiunea calităţii procesului educaţional în învăţămîntul superior cu atît mai mult cu cît evaluarea
externă este un principiu promovat cu insistenţă în contextul Procesului Bologna.
Crearea unei asemenea Agenţii este de mare relevanţă, fiind o dovadă a racordării sistemului
universitar la principiile Procesului Bologna. În linii mari aceste principii presupun a) crearea
unor agenţii de asigurare a calităţii (au fost formate asemenea instituţii în 22 de state europene); b) instituirea unor asociaţii ale agenţiilor de asigurare a calităţii la nivel european (precum
Asociaţia Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Superior (ENQA), înfiinţată
în 2004) şi lansarea Registrului European de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Superior în
2008, care cuprinde 17 agenţii care au probat capacitatea de a activa eficient pe plan european;
c) asigurarea independenţei Agenţiilor de Asigurare a Calităţii de factorul politic şi de influenţa
universităţilor, fapt realizat în Europa cu excepţia a 6 state – Azerbaidjan, Moldova, Islanda,
Turcia, Ucraina şi Slovacia – în care persistă managementul centralizat al procesului de acreditare
conectat la Ministerul Educaţiei.8
Potrivit datelor Ministerului Educaţiei, din cauza inexistenţei Agenţiei de Asigurare a Calităţii,
un număr destul de important de universităţi fie activează avînd acreditarea expirată fie acreditarea lor este pe cale de a expira. Acest fapt plasează instituţiile într-o zonă a ilegalităţii, deoarece
Regulamentul de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt reclamă efectuarea acreditării
cu o periodicitate de 5 ani (în cazuri excepţionale - 7 ani).
8 „Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of the Bologna Process”, publicat de Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency (EACEA P9 Eurydice, 2010, p.25
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Tabel 1 Instituţii de învăţămînt superior cu acreditarea
expirată sau a căror acreditare expiră în 2011.
Expiră în 2011
1. Universitatea de Stat din Moldova
2. Universitatea Tehnică din Moldova
3. Academia de Transporturi,
Informatică şi Comunicaţii
4. Academia de Muzică, Teatru şi
Arte Plastice
5. Universitatea de Stat „Bogdan
Petriceicu Haşdeu”, Cahul

A expirat deja
1. Universitatea de Stat din Comrat (expirată din 2007)
2. Universitatea Univers-Moldova (expirată din 2008)
3. Universitatea de Stat din Tiraspol (expirată din 2008)
4. Universitatea Slavonă (expirată din 2008)
5. Universitatea de Studii Europene (expirată din 2009)
6. Institutul Nistrean de Economie şi Drept (expirată din
2009)
7. Institutul de Relaţii Internaţionale „Perspectiva”
(expirată din 2009)
8. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
(expirată din 2009)
9. Academia de Administrare Publică pe lîngă
Preşedintele republicii Moldova (expirată din 2009)
10. Academia „Ştefan cel Mare” expirată din 2010)
11. Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară”
(expirată din 2010)
12. Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale
(actualmente USPEEA) (expirată din 2010)

Sursa: Saitul Ministerului Educaţiei, http://www.edu.md/?lng=ro&MenuItem=3&SubMenu0=6
Această lipsă a unei Agenţii de monitorizare a calităţii din cadrul sistemului învăţămîntului superior ridică bariere grave în calea promovării reformelor şi blochează procesele de modernizare
(înnoitoare) pe diverse planuri:
-

-

-

-
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instituţiile de învăţămînt superior activează în condiţii de permisivitate deplină, fără a se
cunoaşte calitatea proceselor de instruire la diverse programe de studii
inexistenţa evaluării externe instituţionale şi pe domenii nu permite redistribuirea în funcţie de
indicatorii de performanţă a alocărilor bugetare, astfel încît logica egalitaristă de finanţare primează în faţa logicii bazate pe principiul eficienţei (deşi după cum vom vedea în capitolul privind finanțarea universitară, logica egalitaristă este deseori înlocuita cu logica favoritismului)
lipsa unei agenţii autonome de evaluare şi acreditare blochează procesul de trecere a
cercetării ştiinţifice în zona cercetării universitare din cauza imposibilităţii clasificării
furnizorilor de programe educaţionale în cele trei categorii de bază – educaţie, educaţie
şi cercetare, cercetare avansată.
amînarea la nesfîrşit a acreditării instituţionale şi programelor de studii împiedică declanşarea procesului de concurenţă între instituţiile de învăţămînt superior care ar putea
conduce la oferirea unor programe de studii de o calitate mai bună.
în consecinţă, piaţa serviciilor educaţionale transmite deseori părinţilor şi viitorilor studenţi mesaje distorsionate, ei nefiind în stare de a opta pentru o facultate care ar oferi
condiţii adecvate de instruire
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Deşi, reprezentanţii Ministerului Educaţiei insistă în permanenţă asupra necesităţii înfiinţării,
potrivit legii, a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii,9 principalii subiecţi implicaţi în proces – Guvernul şi conducătorii instituţiilor de învăţămînt superior, ignoră acest aspect crucial
pentru îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional. Rectorii şi factorii de decizie din mediul
universitar preferă să abordeze subiectul evaluării interne care le permite să pună în valoare meritele propriilor lor instituţii (merite, de altfel, neverificabile, în absenţa Agenţiei). De exemplu,
într-un amplu material care face analiza adaptării sistemului universitar din Republica Moldova
la Procesul Bologna, subiectul creării unei Agenţii de Evaluare a Calităţii este menţionat doar în
treacăt ca element de tactică, neregăsindu-se nici măcar la concluzii, atenţia autorului fiind axată
în mod special pe structura sistemului universitar şi domeniul de cercetare.10 Explicaţia unui
asemenea comportament rezidă în practica europeană care demonstrează că rectorii mai multor
centre universitare cu renume au manifestat reticenţă şi ostilitate faţă de reformele impuse de
Procesul Bologna, principalul impuls reformator venind din partea ministerelor de resort.11 De
o manieră similară, rectorii din Republica Moldova preferă să pună în centrul atenţiei publicului
şi reprezentanţilor Guvernului subiecte care ar conduce la o mai mare autonomie financiară,
precum continuarea studiilor de masterat după licenţă, impunerea doctoratului ca fiind etapa
finală a procesului de studiu şi diminuarea ponderii şcolilor profesionale în favoarea studiilor
superioare sau scot în evidenţă doar procedurile de evaluare internă de la instituţiile pe care le
conduc. În acelaşi timp, problema creării unei Agenţii de Acreditare în măsură să desfăşoare
evaluări externe pare a fi un subiect incomod pentru ei, deoarece libertatea lor de acţiune ar fi
puternic limitată.12 Cu toate acestea, o asemenea limitare este solicitată în mod expres de Procesul Bologna care pune în relaţie lărgirea autonomiei universitare cu responsabilităţile sporite ale
universităţilor în faţa publicului.
Astfel, într-o logică instituţionalistă atestăm existenţa unor interese divergente ai diferitor actori
implicaţi în procesul de îmbunătăţire a calităţii sistemului universitar. Importante grupuri de
interese, precum e cea a rectorilor, nu încurajează procesul de creare a unei agenţii de evaluare
şi acreditare, fapt care ar putea explica întîrzierea cu care sînt puse în aplicare hotărîrile de guvern adoptate în 2006 şi 2008. Această impopularitate a Agenţiei în rîndul mediului universitar
ar putea să afecteze voinţa politică a Guvernului de a crea o instituţie cu un asemenea profil,
deoarece inerţia şi ataşamentul faţă de status quo ar putea să prevaleze în faţa dorinţei reale de
reformă. Cu toate acestea, atestăm şi faptul că instituţiile de învăţămînt superior s-au acomodat
deja cu procesul de acreditare, el devenind unul uzual şi rutinier pentru ele în perioada anilor
2001-2008, majoritatea dintre ele trecînd cel puţin odată prin el. Din această cauză, este puţin
probabilă ipoteza implicării mediului universitar în blocarea procesului de înfiinţare a Agenţiei
de Evaluare a Calităţii.
Interviurile realizate de autori pe parcursul pregătirii acestei lucrări cu diverşi factori de decizie
a scos la iveală o anumită inabilitate a foştilor miniştri ai Educaţiei de a promova cu insistenţă
9 În documentul pregătit de Ministerul Educaţiei, „Strategia Moldova 2020: Prioritatea 1: Studii relevante pentru carieră” absenţa Agenţiei de
Asigurare a Calităţii este listată ca fiind prima provocare pentru sistemul universitar: „ (Agenţia) trebuie să asigure evaluarea şi acreditarea instituţională şi a programelor de formare-dezvoltare a specialiştilor pentru piaţa muncii. Lipsa unei asemenea structuri determină gradul redus al
calităţii studiilor”. www.edu.md/files/.../Analiza%20situatiei.doc
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
Andrei Galben, „Procesul Bologna şi sistemul educaţional din Republica Moldova”, 2010, http://agalben.ulim.md/wp-content/uploads/2010/01/
procesul-bologna-si-sitemul-educational-din-rm-rom.pdf
11 Idem
12 În acest context ar fi de menţionat că importanţi factori de decizie din mediul universitar consideră că înfiinţarea unei Agenţii de Asigurare a Calităţii ar fi bună doar ca un mijloc de a prelua controlul asupra domeniului cercetării ştiinţifice, anulînd astfel monopolul Academiei de Ştiinţe. Întrun articol întitulat „Necesitatea reformării sistemului educaţional din Republica Moldova”, deputatul în Parlament, Ana Guţu, propune la capitolul
acreditării doar „desfiinţarea Consiliului Naţional de Acreditare Academică şi crearea Agenţiei de Evaluare a Cercetării şi Învăţământului Superior
conform prevederilor declaraţiilor miniştrilor europeni ai educaţiei de la Bergen, Londra, Louvain-La-Neuve”. De remarcat că Agenţia e văzută,
preponderent, ca instrument de evaluare a muncii ştiinţifice. În, Ana Guţu, „Necesitatea reformării sistemului educaţional din Republica Moldova”, Finconsultant, revistă lunară ştiinţifico-consultativă în management.N010, 2009,www.finconsult.md, pp.30-36, în română, engleză şi rusă.
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acest subiect. Atît Ministrul Şavga cît şi Ministrul Bujor şi-au asumat misiunea de a pune în
aplicare Hotărîrea Nr 1295 din 20.11.2008 cu privire la crearea Agenţiei de Asigurare a Calităţii
dar din cauza perioadei scurte pe care au avut-o la dispoziţie (fiecare dintre ei – 1 an) aşa şi nu au
reuşit să ducă la îndeplinire acest obiectiv. În consecinţă, nici o instituţie de învăţămînt superior
n-a fost acreditată începînd cu 2008, ceea ce intră în contradicţie flagrantă cu prevederile legale.

2.2 Probleme şi întîrzieri în ceea ce priveşte evaluarea
calităţii şi crearea Cadrului Naţional al Calificărilor pentru
Învăţămîntul Superior
Chiar dacă Agenţia de Asigurare a Calităţii n-a fost încă înfiinţată, prezintă interes modul în care
au evoluat lucrurile în domeniul acreditării şi evaluării instituţiilor de învăţămînt superior. Din
momentul adoptării Legii LM 1257 – XII din 16 iulie 1997 cu privire la evaluarea şi acreditarea
instituţiilor de învăţămînt superior din Republica Moldova au intervenit schimbări spectaculoase care au demonstrat incapacitatea organelor de resort de a fixa locul acreditării şi evaluării
în sistemul universitar din ţară. Pe 11 decembrie 1999, prin decizie de Guvern este înfiinţat
Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică (CNEAA), pe lîngă Guvernul Republicii Moldova. Acest Consiliul a operat primele acreditări, însă, în 2002, guvernarea comunistă
lichidează această instituţie semi-autonomă şi transferă responsabilitatea acreditării pe seama
Direcţiei Acreditare Învăţămînt Superior din cadrul Ministerului Educaţiei, dorind, probabil, să
ţină sub control sever acest proces. 13
Semnarea declaraţiei de la Bologna în 2005 a obligat Guvernul Republicii Moldova să revizuiască poziţia sa vizavi de modalităţile de înfăptuire a evaluării externe, el fiind impus să opteze pentru crearea unei agenţii autonome. La sfîrşitul anului 2006 este emisă Hotărîrea Nr.1469 fiind
înfiinţată Agenţia de Evaluare şi Examinare, în a cărei atribuţii au intrat, printre altele, evaluarea
şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt superior. Această Agenţie urma să fie o instituţie publică, activînd pe lîngă Ministerul Educaţiei şi Tineretului, subordonîndu-se acestuia. Ea trebuia
să fie condusă de un Director numit şi eliberat de către ministrul educaţiei şi tineretului. Examinarea tuturor actelor normative şi a materialelor de evaluare urma să fie efectuată de Comisia
Naţională de Evaluare şi Acreditare, în număr de 9 membri, constituită prin ordinul directorului
Agenţiei. Componenţa Comisiei era şi ea dominată de reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei,
astfel încît era extrem de greu de înţeles prin ce Agenţia s-ar fi deosebit de un Departament al
Ministerului.
În mod surprinzător, această Agenţie a fost împovărată şi cu funcţii oarecum improprii pentru
ea. De exemplu, în atribuţiile Agenţiei intrau a) organizarea eficientă şi administrarea corectă a
examenelor în învăţămîntul preuniversitar, b) aplicarea rezultatelor ştiinţifice în domeniul evaluării rezultatelor şcolare, c) organizarea olimpiadelor, concursurilor şcolare naţionale şi internaţionale. Astfel, Agenţia era însărcinată să acopere un spectru de domenii excesiv de larg, fiind
responsabilă şi de evaluarea examenelor la bacalaureat, ceea ce depăşea în mod flagrant atribuţiile
unei instituţii de asigurare a calităţii în învăţămîntul superior. În 2008, Guvernul încearcă să remedieze unele carenţe şi emite Hotărîrea Nr. 1295 din 20.11.2008 prin care schimbă denumirea
instituţiei din Agenţie de Evaluare şi Examinare în Agenţie de Asigurare a Calităţii. Chiar dacă
denumirea noii agenţii sugera că Guvernul a renunţat la funcţia de examinare a examenelor la
13 Valentin Negură, „Evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţămîntul superior”, Institutul de Politici Publice, 2007, http://www.ipp.md/libview.
php?l=ro&idc=169&id=130
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BAC, Regulamentul noii instituţii a rămas practic neschimbat ceea ce face ca această instituţie să
fie din start încărcată cu sarcini oneroase, ce vor condamna instituţia la ineficienţă.
De asemenea, legea nu stabileşte care este legătura dintre evaluările făcute de Agenţie şi modul
de finanţare a instituţiilor de învăţămînt superior. Reforma sistemului de evaluare a calităţii
instituţiilor de învăţămînt superior este justificată doar în condiţiile în care se doreşte stabilirea
unei relaţii de dependenţă între performanţă şi finanţare. În condiţiile în care evaluările făcute
periodic de Agenţie nu au o finalitate clară translabilă în finanţări suplimentare acordate universităţilor şi programelor performante, activităţile acestei instituţii pierd o mare parte din impact.
În plus, legea nu explică modul de clasificare a instituţiilor în funcţie de performanţe (rankingul) şi de specializare ( ca, de exemplu, educaţie, educaţie şi cercetare, cercetare avansată precum
se prezintă situaţia în România).
Practic, agenţia nu dispune de drept de decizie, deoarece hotărîrile ei urmează să fie propuse ulterior spre aprobare în cadrul Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului. De altfel, controlul
exercitat de către Minister asupra numirilor personalului în cadrul Agenţiei contravine principiilor Procesului Bologna care favorizează instituţii cît mai independente de factorul politic. Probabil, din cauza tuturor acestor incoerenţe şi lapsusuri, agenţia aşa şi n-a mai fost creată, situaţie
care, după cum am mai menţionat, a condus la un blocaj al procesului de evaluare şi acreditare
pe o perioadă de trei ani – 2008-2011 (într-o abordare mai critică – chiar de 8 ani, deoarece în
Strategia învăţământului superior din Republica Moldova în contextul Procesului Bologna şi
planul de acțiuni aferent acestuia nuanţa necesitatea instituirii unui sistem adecvat de asigurare a
calităţii, iar Concepția Modernizării Învăţămîntului din 2005 enunţa clar acest aspect).
Pentru a remedia o parte din aceste deficienţe, Ministerul Educaţiei a lansat în 2011 o propunere
de politică publică în vederea introducerii autonomiei universitare lărgite.14 Autorii au formulat
trei alternative care reprezintă scenarii diferite de reformare a învăţământului superior, inclusiv a
mecanismelor de finanţare. Cea de-a doua alternativă – autonomia lărgită prevede crearea Agenţiei de control şi asigurare a calităţii, care va realiza acreditarea şi evaluarea externă a instituţiilor
de învăţământ superior. Aceasta va aprecia universităţile în baza performanţelor şi va stabili clasamentul lor. Încredinţarea comenzii de stat se va face anume la instituţiile cu performanţe înalte.
Odată cu repartizarea comenzii de stat se vor aloca şi resursele financiare, calculate per student,
conform unei formule generale. Așadar universităţile vor concura pentru obţinerea comenzii de
stat. Astfel, conform autorilor va fi creat un sistem competitiv între universităţi pentru obţinerea
comenzii de stat şi respectiv a finanţării. O asemenea abordare ar reprezenta o reformă reală, dar
înainte de a demararea acestui proces este necesar de a ne lua anumite măsuri de precauţie.
În primul rând, elaborarea unui asemenea clasament comportă câteva complicaţii deoarece vor
apare două întrebări – cine şi cum evaluează? Chiar dacă pe hârtie misiunea şi atribuţiile agenţiei
sunt bine formulate, în procesul real de constituire şi funcţionare vor apărea mai multe divergenţe, inclusiv asociate cu intervenţia politicului. În al doilea rând, universităţile sunt plasate
în poziţii inegale, adică „capitalul iniţial” al acestora este diferit ceea ce înseamnă că unele sunt
mai avansate decât altele în virtutea unor factori atât obiectivi, cât şi subiectivi. În consecinţă,
evaluarea lor la etapa iniţială după criterii unice ar semnifica de facto discriminarea unora şi
favorizarea altora, datorită faptului că ele se află în poziţii de start diferite. Din moment ce
finanţarea va fi acordată proporţional cu calitatea studiilor, unele instituţii sunt dezavantajate
14 Propunere de politică publică iniţiată de Ministerul Educaţiei: Dezvoltarea capacităţilor manageriale ale universităţilor prin extinderea autonomiei universitare, www.edu.md/.../PPP%20MEd%20Autonomia%20
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deoarece până în prezent au beneficiat de un nivel inferior de finanţare comparativ cu altele. În
al treilea rând, rămîne destul de ridicată probabilitatea unei opoziţii relativ puternice în raport
cu utilizarea coeficienţilor de cost pe domenii din partea unor universităţi datorită coeficienţilor
mai mici de finanţare. Adiţional, o serie de instituţii sunt dezavantajate automat în raport cu
altele deoarece nu sunt unicele instituții care pregătesc specialişti în anumite domenii. Ceea ce
înseamnă că nivelul competiţiei pe piaţa educaţională este diferit în dependenţă de domeniile
profesionale. În aceste condiţii universitățile monopoliste sau quasi-monopoliste pe anumite
segmente educaţionale sunt din start avantajate în lipsa competiţiei pe acele segmente. În fine,
o problemă suplimentară va fi identificarea valorii iniţiale a coeficientului de cost ce urmează a
fi utilizat în calcularea şi repartizarea banilor publici. Toţi aceşti factori cad sub incidenţa unor
decizii „contaminate” politic, depăşind o dezbatere pur tehnică care s-ar reduce la aplicarea formulei cost-beneficiu.
O altă problemă spinoasă, dar cu un grad mai mic de urgenţă, este cea a elaborării Cadrului
Naţional al Calificărilor pentru Învăţămîntul Superior şi, în special, al Cadrului Naţional al Calificărilor al Republicii Moldova. Elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor este condiţionată
de necesitatea realizării obiectivului Procesului Bologna de a crea o economie competitivă şi dinamică, bazată pe cunoaştere. Astfel, elaborarea Cadrului Calificărilor la nivel naţional, urmează
să fie corelat cu cadrul European al Calificărilor (propus de Comisia Europeană).
În Republica Moldova, elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor pe domenii de formare profesională pentru învăţămîntul superior (CNCÎS) a fost iniţiat prin Ordinul ministrului nr.369
din 12.10.2006 „Cu privire la elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor pentru Învăţămîntul
Superior” şi ordinele ministrului nr. 841 din 19.12.2008, nr.798 din 04.11.2010 cu privire la
definitivarea CNCÎS. În acest context, în cadrul a 11 instituţii de învăţămînt superior au fost
instituite 93 de comisii specializate, responsabile pentru elaborarea a 175 proiecte a calificărilor
pe domenii de formare profesională în învăţămîntul superior. În cele din urmă, 143 de proiecte
au fost elaborate şi aprobate (cele mai multe restanţe sînt la Academia de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice). Cu toate acestea, următorii paşi întîrzie să vină. În mod special, se impun acţiuni hotărîte în ceea ce privește elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC) pentru învăţămîntul
secundar profesional şi mediu de specialitate, publicarea CNC şi dezvoltarea şi implementarea
Registrului Naţional al Calificărilor în Învăţămîntul Superior. Deşi Ministerul a realizat progrese
considerabile în ceea ce privește CNCÎS, întîrzierile în elaborarea Registrului şi publicarea CNC
probează incompletitudinea efortului depus (chiar dacă acest efort este incomensurabil cu mijloacele minime alocate în această direcţie).

2.3 Cîteva reflecţii finale asupra aspectelor informale ale
managementului calităţii în instituţiile de învăţămînt
superior din Republica Moldova
În acest capitol am insistat asupra asigurării externe a calităţii (EQA – external quality assurance), care presupune crearea unei instituţii autonome capabile să facă o evaluare publică a universităţilor în ceea ce priveşte corespunderea lor cu anumite criterii şi rigori prestabilite. Acest
fapt se datorează întîrzierilor cu care sistemul universitar din Republica Moldova se adaptează la
obiectivele Procesului Bologna, inexistenţa unei Agenţii de asigurare a calităţii fiind, din acest
punct de vedere, principala restanţă. Cu toate acestea, nu ar trebui să absolutizăm rolul unei
asemenea agenţii în cazul în care ea va fi creată, deoarece problema asigurării calităţii depăşeşte
26

SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
ÎN CONTEXTUL PROCESULUI BOLOGNA: 2005-2011

cu mult problematica asigurării externe a calităţii prin intermediul unei agenţii specializate. Din
punctul de vedere al mai multor experţi din domeniu, focalizarea excesivă a Procesului Bologna
pe principiul external accountability and responsability (răspundere şi responsabilitate externă
- impunerea din exterior asupra universităţilor a unor standarde minime obligatorii) conduce
la birocratizarea excesivă a instituţiilor care eşuează în a colecta date şi a se autoevalua doar de
dragul evaluării.15 În aceste condiţii, evaluarea internă a universităţilor devine o muncă de rutină
redundantă, a cărei singur scop este de a produce evaluări irelevante pentru procesul educaţional
în vederea corespunderii cu standardele înaintate de evaluatorii externi. În Republica Moldova
observăm acest fenomen al subordonării evaluării interne în raport cu evaluarea externă. Instituţiile de învăţămînt superior produc rapoarte de autoevaluare extrem de voluminoase, conţinînd
detalii şi amănunte tehnice cu privire la procedurile şi programele interne. Cu toate acestea impactul real al acestor rapoarte asupra ameliorării calităţii procesului educaţional este extrem de
îndoielnic.
Acest proces birocratic de evaluare care subordonează evaluarea internă celei externe (external
accountability versus quality improvement) a reuşit pe parcursul anilor să coabiteze destul de
armonios cu o serie de probleme cronice care afectează calitatea învăţămîntului superior din Republica Moldova. Cele mai importante sînt următoarele:
-

-

-

-

Perpetuarea oligarhiei academice. Pe parcursul ultimilor 20 de ani s-a instituit in diverse
domenii de instruire un fel de monopol al unei elite academice care a ocupat poziţiile
cheie în sfera învăţămîntului universitar. Acest fapt blochează accesul tinerilor în poziţiile de conducere şi la cercetare dar şi alternanţa în respectivele poziţii, fapt care ar
conduce la concurenţa programelor strategice. Deşi este un fenomen răspîndit în întreaga
lume, prezenţa oligarhiei academice în Republica Moldova poate fi privit ca un factor
paralizant, deoarece gestionarea sistemului universitar cade în responsabilitatea managerilor formaţi în perioada Uniunii Sovietice. În acelaşi timp, ar fi de remarcat faptul
că deocamdată în sistemul universitar nu exista programe specializate de perfecționare
în domeniul managementului academic, de genul unor programe post-universitare sau
chiar și programe de master.
Corupţia în sistemul universitar. Deşi se vorbeşte mult pe această temă, subiectul corupţiei nu este tratat cu multă seriozitate şi este de cele mai multe ori expediat în panoplia
problemelor generale care afectează în egală măsură toate sistemele, nefiind specific doar
pentru sistemul universitar. Trebuie să constatăm, totuşi, că coruptibilitatea cadrelor didactice şi managerilor insituţiilor de învăţămînt superior afectează grav credibilitatea
învăţămîntului, acest fapt avînd un impact direct asupra calităţii studiilor.
Suprasolicitarea profesorilor. Din cauza salariilor mici, profesorii şi lectorii din Republica
Moldova preferă să ţină un număr mare de cursuri, avînd cu mult mai mult de o normă
didactică. Acest fapt, în mod evident, influenţează negativ procesul de studiu, întrucît
cadrele didactice ajung să aibă cîte trei-patru ore pe zi. Recent, au fost impuse limitări de
pînă la 1,75 unităţi didactice pentru un profesor. Aceste limitări fie că sînt ocolite prin
intermediul plăţii cu ora fie că demotivează profesorii care nu mai pot cîştiga ca înainte.
Diminuarea intenţionată a standardelor de calitate de către universităţi în vederea obţinerii
unor avantaje comparative pe piaţa educaţională. Unele practici stabilite de către universităţile din Republica Moldova care ţintesc atragerea unui număr mare de studenţi contribuie în mod deliberat la prejudicierea calităţii din sistemul universitar. Printre ele pot fi
menţionate – abandonarea susţinerii examenelor de admitere la ciclul 1 de studii şi desfă-

15 Trends in Quality Assurance, A Selection of Papers from the 3rd European Quality Assurance Forum, 2009
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-

-

şurarea formală a lor la ciclul 2, admiterea la contract peste limitele impuse de Guvern cu
consimţămîntul tacit al Ministerului Educaţiei, menţinerea pînă nu demult a statutului
de competitor la doctorat şi frecvenţa opţională la masterat ceea ce a determinat un aflux
de studenţi din România la anumite instituţii private care au preferat modalităţi lejere de
obţinere a masteratului şi doctoratului.
Devalorizarea diplomelor. Termenul de “devalorizare a diplomelor” atrage atenţia asupra
fenomenului de rupere a legăturii, existente anterior, dintre calificarea universitară şi
recunoaşterea socială a acestui grad. La fel cum inflaţia monetară depreciază moneda, tot
aşa inflaţia universitară devalorizează diplomele şi îi declasează pe titulari, democratizarea
sistemului fiind numai aparentă.
Înclinaţia spre birocratizarea procesului de studiu prin îndeplinirea unor indicatori de performanţă impuşi din exterior în detrimentul eficienţei procesului de studiu în cadrul orelor
de curs. De multe ori, cei mai importanţi indicatori de performanţă precum reuşita studenţilor şi indicii de promovare nu sînt în măsură să ne spună nimic relevant cu privire la
managementul calităţii dintr-o instituţie anume din cauza situaţiilor diferite ale înmatriculării studenţilor de la o instituţie la alta şi utilizarea unor standarde diferite care nu pot
fi aduse la un numitor comun. Universităţile din Republica Moldova au devenit extrem
de abile în elaborarea unor rapoarte extrem de sofisticate, conţinînd un număr extrem de
mare de indicatori dar care de fapt camuflează deriva stării calităţii sistemului universitar.

În concluzie, putem afirma că instituirea unei Agenţii de Asigurare a Calităţii se dovedeşte a fi
un imperativ al timpului care ar putea proba convergenţa Republicii Moldova la modelul european impus de Procesul Bologna. Cu toate acestea, simpla creare a unei instituţii şi punerea ei
în funcţiune nu va putea ameliora substanţial managementul calităţii din sistemul universitar.
Mai mult, ea ar putea condiţiona perturbări de funcţionare din cauza distorsiunilor de sistem –
avantajarea universităţilor birocratizate, implicarea factorului politic în realizarea clasamentului,
diminuarea importanţei muncii propriu zise a profesorului la orele de curs. Din această cauză,
înfiinţarea agenţiei trebuie să fie dublată de o serie de acţiuni care să pună în valoare ideea de
calitate ca excelenţă. Sistemul universitar nu poate să accepte necritic ideea de calitate ca fiind
doar „value for money” (valoare contra bani) deoarece încă o perioadă destul de îndelungată de
timp vor exista puţini bani în sistemul universitar.
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3. AUTONOMIA UNIVERSITARĂ ÎN
REPUBLICA MOLDOVA
3.1 Starea autonomiei universitare în Republica Moldova
Situaţia actuală în sistemul universitar se caracterizează prin existenţa unei autonomii parţiale,
consfinţite prin acordarea de libertăţi în diverse domenii. Introducerea unor libertăţi a fost absolut necesară pentru eficientizarea proceselor din cadrul universităţilor. Aceste lucruri au fost
impulsionate şi de experienţele pozitive existente în spaţiul european. Conform documentelor
internaţionale (Magna Charta Universitatum 1988, Declaraţia de instituire a Procesului Bologna
1999, Declaraţia de la Lisabona 2007,) autonomia universitară este caracterizată prin prisma a
patru piloni:
-

-

-

Autonomia organizaţională: libertatea universităţii de a-şi stabili structura, forma de conducere şi relaţiile de subordonare şi responsabilitate.
Autonomia resurselor umane: libertatea universităţii de a recruta şi selecta resurse umane calificate, responsabilitatea încheierii contractelor de muncă, stabilirea nivelului salariilor, sporului
la salariu în funcţie de valoarea potenţialului uman.
Autonomia academică: libertatea şi responsabilitatea universităţii de a dezvolta programe proprii de studii, definirea structurii şi conţinutului curriculumului universitar, responsabilitatea
asigurării calităţii acestor programe, a cercetărilor universitare, determinarea procedurilor de
selecţie a viitorilor studenţi.
Autonomia financiară: libertatea universităţii de asigurare a veniturilor şi de alocare a resurselor financiare, stabilirea taxelor de studii, taxelor de cazare in cămine, taxelor la prestări servicii, de finanţare şi cofinanţare a cercetărilor universitare, de utilizare şi depozitare a resurselor
financiare, utilizând proceduri proprii pentru gestiunea eficientă a lor.

Cu toate că Procesul Bologna este favorabil autonomiei universitare, în fapt, această autonomie
este de multe ori restricţionată în multe state europene. Un studiu din 2005 demonstrează că
după trecerea statelor europene la Procesul Bologna, o parte din state membre ale UE au avut
de suferit un regres al autonomiei universitare. Din cele 8 state analizate (Marea Britanie, Suedia, Germania, Ungaria, Franţa, Finlanda, Spania, Norvegia) doar în una (Franţa) s-a produs o
ameliorare în ceea ce priveşte autonomia universitară. În alte două (Germania şi Ungaria) a fost
semnalat un regres şi în celelalte cinci situaţia a rămas neschimbată.16 Situaţia este în evoluţie dar
concluzia rămîne aceeaşi – în funcţie de specificităţile naţionale, Procesul Bologna are impact
diferit asupra sistemelor universitare naţionale.
În capitolul de faţă, am preferat să lăsăm deoparte subiectul modelelor de management universitar
şi a modelelor de interacţiune dintre stat şi universităţi, (stabilite de Gornitzka şi Maasen în 1998
- (a)suveran-raţional, b) instituţional, c) corporatist-pluralist, d) orientat spre piaţă). Sistemul
universitar din Republica Moldova se află încă într-un proces de constituire şi cuprinde elemente
ale tuturor acestor modele (poate, mai puţin, cel instituţional bazat pe tradiţia non-intervenţiei). Din această cauză am optat pentru abordarea subiectelor, aflate în discuţie, fără a încerca să
16 Isabel Carrera Suarez şi Laura Vinuela Suarez, „ The Impact of the Bologna Process on Disciplinization”, 2005
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elaborăm clasificări simplificatoare care nu explică întrutotul specificul local. În opinia noastră,
subiecte precum rolul cercetării în sistemul universitar (de care depinde adoptarea proiectului
Codului Educaţiei) sau modelele de finanţare ale universităţilor, determină în mare măsură gradul
de autonomie al instituţiilor de învăţămînt superior, fiind mai importante decît principiile managerialismului – principiu care nu are astăzi încă rezonanţa cuvenită.
Cu toate aceste, ar fi de menţionat că dezbaterile din societate şi comportamentul universităţilor
indică asupra unei dependenţe excesive a lor în raport cu statul (modelul suveran-raţional). În
acelaşi timp, universităţile au posibilitatea să negocieze din ce în ce mai mult diverse aspecte ale
activităţii lor cu statul şi contestă adesea supremaţia statului în diverse chestiuni educaţionale
(modelul corporatist-pluralist). Trebuie să recunoaştem, însă, că luptînd pentru o autonomie cît
mai mare universităţile nu sînt, încă, capabile să se axeze doar pe furnizarea de servicii educaţionale în baza principiilor de eficienţă, flexibilitate economică şi supraviețuire (modelul orientat
spre piaţă). De aceea, statul este deseori văzut de universităţi nu doar ca un opresor ci şi drept un
salvator împotriva forţelor “haotice” ale pieţei. În concluzie, nu putem deocamdată indica asupra
existenţei unui anume model educaţional în republica Moldova, el fiind încă în constituire.
În ceea ce priveşte autonomia organizaţională, autonomia resurselor umane şi cea academică
din Republica Moldova putem constata realizarea anumitor progrese. Autonomia universitară a
fost consfinţită prin Legea Învăţământului. Din punct de vedere al autonomiei organizaţionale,
universităţile din RM au dreptul de a determina propria structură organizaţională şi de a-şi alege
propriile organe administrative. Din punct de vedere al autonomiei resurselor umane, universităţile se bucură de dreptul de a selecta personalul ştiinţifico-didactic şi de cercetare, precum şi
personalul administrativ şi auxiliar. În ceea ce priveşte autonomia academică, universităţile au
dreptul să aprobe planurile de învăţământ, planurile de cercetare ştiinţifică. Din punct de vedere
al autonomiei financiare, un anumit grad de libertate a fost oferit până în 2005, când cheltuielile
din resursele din mijloace speciale au fost lăsate la discreţia universităţilor. Cu toate acestea, ar fi
de remarcat că după o serie de parametri, Republica Moldova rămîne în urma statelor occidentale
în ceea ce priveşte starea autonomiei universitare. Următorul tabel descrie din punct de vedere
comparativ situaţia autonomiei universitare a Republicii Moldova în funcţie de o serie de parametri care sînt luaţi în calcul atunci cînd se fac asemenea evaluări.
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Tabelul 1. Indici ai autonomiei universitare în 11 ţări membre ale Organizaţiei de Dezvoltare şi Cooperare Economică (inclusiv, Republica Moldova)
Ţări

Deţin în
proprietate patrimoniu,
clădiri,
terenuri,
etc.

Fac împrumuturi de
fonduri

Cheltuie
bugetele
pentru
realizarea
obiectivelor

Stabilesc Angajează Stabilesc
Decid nustructura şi disponisalariile
mărul de
academică bilizează angajaților studenți la
şi cursu- personalul
admitere
rile

Mexic
Olanda
Polonia
Austria
Irlanda
Marea Britanie
Danemarca
Suedia
Norvegia
Finlanda
Austria
R. Moldova

DA

NU

Remarcă: 1. Deși angajarea cadrelor didactice se efectuează prin concurs disponibilizarea înainte de termen este anevoioasă;
2. Disponibilizarea personalului auxiliar pensionar conform Codului Muncii este imposibilă.

Sursa: Ion Bostan, „Autonomia universitară versus responsabilităţile publice şi universitare”, raport
prezentat în 2010
Cu toate acestea, abordarea formală, în baza legilor, a stării autonomiei universitare din Republica Moldova nu este în măsură să releve adevărata stare a lucrurilor în acest domeniu. În ultimul
timp, în ţara noastră s-au purtat cîteva dezbateri care au atestat starea destul de îngrijorătoare a
autonomiei universitare, supusă unei permanente tendinţe de erodare.
-

Dezbaterea privind reprezentarea minimă a studenţilor în senate. În februarie 2011, Parlamentul a adoptat o decizie prin care a mărit simbolic cota de reprezentare a studenţilor în
Senatele universităţilor. Dacă până acum Legea învăţământului stabilea că studenţii reprezintă cel mult 25% dintre membrii organelor de decizie ale universităţilor, de acum încolo
va fi obligatoriu să fie respectată cota de cel puţin 20%. Această decizie nu are cum, însă,
să schimbe radical modul de funcţionare a senatelor deoarece studenţii nu reprezintă veriga
activă în managementul universitar. În acelaşi timp, este îngrijorător faptul că factorul politic decide să intervină destul de brutal în viaţa internă a universităţilor prin adoptarea unor
decizii fără impact real dar care pot fi suspectate de conotaţii electorale.

-

Dezbaterea privind înregimentarea unui grup de rectori în cadrul partidelor politice. Această
dezbatere a fost prilejuită de faptul că la 1 iulie 2010, majoritatea rectorilor de la cele mai
importante instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova a aderat la organizaţia
extrateritorială a Partidului Liberal Democrat şi şi-au declarat sprijinul total şi ataşamentul
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pentru formaţiunea condusă de Premierul moldovean, Vladimir Filat. O asemenea acţiune a
fost catalogată de un lider politic în felul următor „“situaţia este una fără precedent în istoria
politică de două decenii a Republicii Moldova“. “Nici în cele mai critice momente ale devenirii
Moldovei ca stat independent, asemenea fenomene nu s-au produs“.17 În ciuda acuzaţiilor aduse
de mai mulţi autori, rectorii au preferat să păstreze tăcere în acest subiect, astfel amplificînd
şi mai mult bănuielile cu privire la politizarea excesivă a învăţămîntului universitar. Aceste
bănuieli au apărut, încă, în perioadă 2008-2009, atunci cînd mai mulţi rectori ai unor instituţii de învăţămînt superior şi-au exercitat funcţia în baza interimatului, fiind astfel puşi în
situaţia umilitoare de a se comporta cît mai loial faţă de fosta putere pentru a nu fi demişi din
funcţie. Pentru a vedea în ce măsură starea de interimat a rectorilor fost sincronizată cu ciclul
electoral este suficient să analizăm situaţia numirii rectorilor la patru instituţii importante de
învăţămînt superior – două cele mai mari – Universitatea Tehnică din Moldova şi Universitatea de Stat din Moldova şi două cele mai cunoscute universităţi regionale – Universitatea
„Alecu Russo” din Bălţi şi Universitatea Bogdan Petriceicu Haşdeu din Cahul. Observăm că
interimatul s-a încheiat odată cu producerea alternanţei la guvernare, însă toţi aceşti rectori
au intrat ulterior în PLDM.
Tabelul 2 Durata interimatului rectorilor în perioada 2007 - 2010
Universitatea
Universitatea de Stat din
Moldova
Universitatea Tehnică din
Moldova
Universitatea Bogdan
Petriceicu Haşdeu din Cahul
Universitatea „Alecu Russo”
din Bălţi

Rectorul
Gheorghe Ciocanu
Ion Bostan
Andrei Popa
Eugen Plohotniuc (înlocuit de
Gheorghe Popa)

Perioada interimatului
27 noiembrie 2007 – 25
noiembrie 2009
18 ianuarie 2008 – 25
noiembrie 2009
7 decembrie 2006 – 24 iunie
2010
29 ianuarie 2007 – ianuarie
2010

Dezbaterile privind finanţarea neadecvată şi lipsa autonomiei financiare. În ultimul timp,
rectorii celor mai mari instituţii de învăţămînt superior au formulat tranşant starea lor de insatisfacţie în legătură cu situaţia autonomiei financiare în mediul universitar. Un prim prilej de
nemulţumire constituie ştirbirea autonomiei financiare pe motiv că există restricţii la înmatricularea studenţilor şi plafonarea taxelor de studii. 18 Un alt aspect sensibil ce ţine de autonomia
financiară vizează controlul exercitat de stat asupra mijloacelor proprii (banii din taxele de şcolarizare şi proiecte) ale universităţilor.19 Toate aceste mijloace trec prin Trezorerie şi universităţile
nu sînt libere în folosirea lor. În plus există problema blocării conturilor în luna decembrie pe
motivul încheierii anului bugetar. De asemenea, rectorii sînt interesaţi în transmiterea utilajelor
şi spaţiilor universităţilor în proprietatea colectivelor care urmează să le gestioneze, eventual să
le pună în vînzare.20
17 În discursul său, Iurie Roşca, liderul PPCD a mai menţionat: „Vreau să vă amintesc despre un principiu sfânt pentru o ţară democratică care se
numeşte autonomia universitară. În raport cu cine este această autonomie universitară? În raport cu Guvernul... Ce onorabilitate ştiinţifică, academică, universitară mai pot avea rectorii, cu tot respectul faţă de ei, după ce aceştia s-au înregimentat bine-mersi în detaşamentul de partizani electorali ai partidului în cauză?... În orice caz, din acest moment putem constata cu siguranţă că în Republica Moldova autonomie universitară, cu mici
excepţii, nu mai există.”, http://www.niuzer.ro/Republica-Moldova/Iurie-Rosca-In-Moldova-nu-mai-exista-autonomie-universitara-1152296.html
18 Grigore Belostecinic: Republica Moldova are nevoie de o concurenţă liberă inclusiv si pe piaţa educaţională”, all.moldova.org
19 Lucia Diaconu, „Alma Mater – autonomia universitară – alocaţiile bugetare”, 16.02.2010, http://www.europalibera.org/content/article/1959876.html
20 Andrei Galben, „Procesul Bologna şi sistemul educaţional din Republica Moldova”, agalben.ulim.md/.../procesul-bologna-si-sitemul-e..
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Dezbaterea privind dependența universităţilor de Academia de Ştiinţe în privinţa cercetărilor
ştiinţifice. În legătură cu elaborarea Noului Cod al Educaţiei a fost declanşată o rivalitate
acerbă între instituţiile de învăţămînt superior şi Academia de Ştiinţe în privinţa gestionării
fondurilor bugetare alocate pentru cercetare.21 Academia de Ştiinţe doreşte în continuare
menţinerea poziţiei de monopol, în timp ce universităţile pledează pentru cuantificarea cotelor de finanţare între instituţiile abilitate cu cercetarea științifică: institutele AŞM, universităţi, institute ramurale.

În continuare, vom supune unei analize mai atente ultimele două probleme, avînd în vedere
rezonanţa deosebită pe care le au aceste discuţii în societate.

3.2 Finanţarea adecvată a universităţilor – o provocare pentru
principiile autonomiei financiare
Sistemul universitar funcţionează astăzi în baza mecanismelor centralizate de gestionare financiară
care nu iau în seamă criteriile de performanţă în procesul de alocare mijloacelor bugetare. Procedura de planificare a finanţării învăţământului superior are loc în felul următor: Ministerul
Finanţelor stabileşte limita de cheltuieli pentru un an financiar după care Ministerele care au
universităţi în gestiune distribuie limita pe instituţiile din subordine. Instituţiile de învăţământ
distribuie alocaţiile bugetare pe articole de cheltuieli, iar Ministerul Finanţelor totalizează informaţia la nivel de autoritate. Instituţiile de învăţământ fac propuneri pentru volumul veniturilor din mijloace speciale după care proiectul perfectat este prezentat la Ministerele de resort,
Ministerul Finanţelor, iar apoi este aprobat de Guvern şi Parlament. În baza bugetului aprobat,
instituţiile de învăţământ elaborează planul anual de cheltuieli, cu prevederi specifice pentru fiecare lună a anului. Orice deviere de la planul de cheltuieli trebuie să fie discutată şi aprobată de
Ministerul de resort şi de Ministerul Finanţelor. Doar în baza aprobării Ministerului Finanţelor,
Trezoreria eliberează resursele solicitate. Această modalitate de gestionare a resurselor financiare
este destul de anevoioasă, pentru că în gestionarea unor instituţii mari cu activităţi diverse şi
multiple este dificil de prevăzut toate aspectele care pot apărea pe parcursul anului. Mai mult
decît atît, mijloace financiare speciale ale instituţiilor sunt condiţionate în utilizare prin hotărâre de guvern22. Până în 2005 universităţile au beneficiat de dreptul de utilizare a resurselor din
mijloace speciale la discreţia instituţiei. Actualmente toate resursele financiare, atât bugetare,
cât şi cele provenite din mijloace speciale sunt depuse pe conturi trezoreriale şi folosite conform
planului anual de cheltuieli.
În Propunerea de Politici Publice (PPP), elaborată de Ministerul Educaţiei şi supusă dezbaterii
publice la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, finanţarea reprezintă un aspect crucial deoarece identificarea unei formule optime de finanţare este decisivă pentru asigurarea succesului
reformării întregului sistem de învăţământ superior. Viceversa, incapacitatea de a identifica o
asemenea soluţie, cel puţin va periclita implementarea reformei dacă nu va contribui la falimentul său. Trebuie de menţionat că autorii PPP au reuşit să surprindă esenţa principalelor probleme
asociate cu finanţarea care afectează funcţionalitatea şi performanţa universităţilor. Cele mai
relevante şi persistente sunt după cum urmează:
21 „Academia de Ştiinţe a Moldovei: a fi sau a nu fi?”, 21 octombrie, 2011, http://www.timpul.md/articol/academia-de-stiinte-a-moldovei-a-fisau-a-nu-fi-28055.html
22 Hotărîre Nr. 921 din 06.10.2010 cu privire la mijloacele speciale ale instituţiilor de învăţămînt şi celor din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare Publicat: 08.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 197-199, art Nr: 1011.
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a.
b.
c.
d.

existenţa unor mecanisme centralizate şi rigide de gestionare financiară;
incrementalismul în calcularea resurselor financiare;
taxe de studii inferioare costurilor reale de instruire;
costuri mari de întreţinere a căminelor în condiţiile taxelor inferioare costurilor reale de
întreţinere;
e. bariere şi dificultăţi în valorificarea soldurilor;
f. baza tehnico-materială uzată şi depăşită;
g. buget alocat nu în baza comenzii de stat, ci pentru menţinerea sistemului actual23.

Reieşind din analiza acestor probleme, autorii au formulat trei alternative care reprezintă scenarii
diferite de reformare a învăţământului superior, inclusiv a mecanismelor de finanţare. De facto,
dintre cele trei scenarii, doar două implică soluţii noi deoarece una dintre opţiuni descrie starea
actuală şi atrage atenţia asupra implicaţiilor menţinerii sistemului în status-quo24.
Alte două soluţii propuse de ME reprezintă varianta „soft” şi „hard” a autonomiei universitare
şi reflectă două modele – gradual şi radical de reformare a învăţământului superior. Varianta
„soft” presupune reformarea sistemului prin adoptarea unei autonomii limitate/parţiale iar varianta „hard” implică adoptarea unei autonomii extinse. În pofida faptului că autorii au analizat
multilateral efectele adoptării fiecărei opţiuni prin identificarea avantajelor, dezavantajelor şi
riscurilor, unele aspecte au rămas confuze, controversate sau insuficient explicate.
Analiza comparativă a mecanismelor de finanţare prevăzute de fiecare dintre aceste două opţiuni
arată că în esenţă este vorba de libertatea universităţilor de a cheltui banii în funcţie de sursa de
finanţare. Dacă în cazul autonomiei parţiale universităţile vor avea libertatea de a cheltui resursele financiare din sursele proprii, atunci în cazul autonomiei extinse libertatea se va extinde şi
asupra banilor publici. În ambele cazuri statul îşi păstrează prerogativa de a verifica modul în
care au fost utilizate resursele financiare. În particular, controlul public se intensifică în cazul
autonomiei universitare extinse, pentru a verifica dacă „resursele financiare sunt utilizate pentru
dezvoltare şi nu în scopuri de profit”. Această formulare este cel puţin confuză pornind de la
faptul că IÎS sunt instituţii publice şi prin definiţie obiectivul lor nu este obţinerea profitului ci
prestarea unui serviciu public. Iar în cazul unor profituri, implicit se presupune că acestea urmează să fie reinvestite în scopul dezvoltării.
Mai mult decât atât, în condiţiile unei competiţii pe piaţă, logica autonomiei extinse prevede
implicit stimularea gestionării eficiente a banilor de către universităţi. Deşi este firesc ca statul
să vegheze asupra utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare, rolul de gardian atribuit
statului şi limitele intervenţiei sale pot fi stabilite şi interpretate destul de arbitrar, fapt demonstrat de experienţa anterioară. Din această perspectivă problema supravegherii şi controlului se
rezumă la eficienţa distribuţiei resurselor financiare, dar anume sub acest aspect datele financiare
examinate au demonstrat că performanţa statului în acest sens a fost destul de redusă iar politica
urmată nu a avut nici pe departe dezvoltarea în calitate de obiectiv principal. În aceste condiţii
întrebarea cheie este – în ce măsură este statul capabil să evalueze adecvat care sunt direcţiile
prioritare pentru care vor fi alocate resursele financiare şi care este formula optimă de distribuţie
23 Propunerea de Politică Publică iniţiată de Ministerul Educaţiei: Consolidarea capacităţilor manageriale ale universităţilor.
24 Notă: Reieşind din faptul că capitolele precedente au fost dedicate analizei situaţiei actuale a învăţământului superior, nu ne vom analiza această opţiune, ci vom examina doar cele mai problematice elemente din celelalte două opţiuni de politică propuse de ME.
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a lor pentru a contribui la dezvoltarea instituţională a învăţământului superior? Din păcate răspunsul este negativ reieşind din modul în care învăţământul superior a fost administrat de către
stat în ultimii ani, fapt confirmat inclusiv de analiza efectuată în cadrul ME privind PPP. Atât
prin opţiunea autonomiei extinse, cât şi pentru opţiunea autonomiei limitate se intenţionează
retragerea suportului financiar al statului cu prezervarea controlului asupra gestionării resurselor.
În cazul autonomiei limitate controlul guvernamental rămâne substanţial mai extins deoarece
statul îşi păstrează inclusiv prerogativa reglementării mărimii taxelor de studiu.
O altă variabilă care va cântări greu în reformarea mecanismului de finanţare este poziţia adoptată de diferite IÎS faţă de reformă. Analiza indicatorilor financiari indică asupra faptului că nu
există un consens în cadrul sistemului de învăţământ superior privind acest subiect. În dependenţă de opţiunea de politică implementată se vor profila diferite configuraţii de susţinători şi
oponenţi ai reformei. Totuşi unele tendinţe pot fi anticipate în baza indicatorilor statistici. Pe de
o parte, universităţile mari (cu mulţi studenţi) vor opta mai degrabă pentru opţiunea autonomiei
extinse decât a autonomiei limitate. Chiar şi în condiţiile în care resursele bugetare vor fi limitate, numărul mare de studenţi conjugat cu creşterea taxelor de studiu le va permite să supravieţuiască chiar şi în condiţiile reducerii cererii pentru studii superioare. Aceasta este în particular
valabil pentru universităţile de nişă de pe piaţă universitară. De asemenea, această opţiune ar
putea fi îmbrăţişată de instituţiile pentru care coeficienţii de cost per student vor fi mai înalţi,
deoarece vor primi de la stat mai mulţi bani. Chiar şi în condiţiile unui număr redus de studenţi
aceste instituţii vor avea libertatea de a gestiona independent resursele financiare publice. Pe de
altă parte, universităţile care sunt dependente la moment în proporţie covârşitoare de resursele
bugetare şi care nu dispun de capacităţi de a atrage resurse extrabugetare, mai degrabă vor prefera
opţiunea autonomiei limitate în speranţa de a conserva nivelul existent al finanţării. În această
situaţie riscul major este însă competiţia pentru comanda de stat care le va asigura supravieţuirea
în lipsa unor mijloace private consistente. Mai mult decât atât, situaţia se va agrava pentru universităţile care oferă instruire la specialităţi similare. Indiferent de opţiunea de politică care va fi
aplicată la nivel global, introducerea finanţării per student va afecta în primul rând universităţile
cu mai puţini studenţi şi care se suprapun în privinţa specialităţilor, fapt care reduce egalitatea
de şanse în competiţia pentru resurse cu universităţile mari. În aceste condiţii, realizarea unui
consens între principalii factori interesaţi privind alegerea formulei adecvate de finanţare a învăţământului superior rămâne un obiectiv provocator.

3.3 „Lupta pentru ştiinţă”: Academia de Ştiinţe în dispută cu universităţile
Dezbaterile privind reforma Academiei de Ştiinţe şi transferarea cercetării în administrarea Ministerului Educaţiei a fost generată de pregătirea unui nou Cod al Educaţiei în 2010 şi lansarea
spre dezbateri a unui nou proiect de lege, conceput de deputatul liberal Ana Guţu, o reprezentantă a organelor administrative ale universităţilor, ea fiind o vreme îndelungată prorector la
ULIM. Proiectul noului Cod al Educaţiei a stîrnit un val de reproşuri din partea AŞM, ceea ce a
şi condus la blocarea adoptării acestui Cod.
În acest context, ar fi de menţionat că subiectul cercetării (inclusiv, ciclul doctoratului) constituie principalul obstacol care stă în calea promovării reformelor în domeniul educaţiei prin adoptarea unui nou Cod al Educaţiei. După cum s-a analizat în capitolul introductiv, în perioada 20052011 au fost elaborate două coduri – Codul Învăţămîntului, votat în Parlament în 2008 dar
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nepromulgat de Preşedintele Vladimir Voronin şi Codul Educaţiei, pus în discuţie în 2010, dar
care se află încă în faza de negociere între părţile interesate. Subiectul cercetării (alături de cel al
evaluării calităţii şi autonomiei universitare) a constituit punctul nodal pentru ambele proiecte.
Codul Învăţămîntului a menţinut status-quo – ul în domeniul cercetării, păstrînd funcţia diriguitoare în acest domeniu pentru Academia de Ştiinţe. În contrast, proiectul Codului Educaţiei
propune o inversare radicală a raportului de forţe, creînd instituţii noi de gestionare a cercetării,
necontrolate de Academia de Ştiinţe şi introducînd elementul de competitivitate în distribuirea
fondurilor destinate cercetării. Pentru moment, adoptarea Codului Educaţiei trenează doar din
cauza opoziţiei Academiei de Ştiinţe faţă de aceste propuneri.
Principalele nemulţumiri ale reprezentanţilor Academiei vizau următoarele aspecte:
-

-

-

dispersarea sistemului de cercetare: a instituţiilor academice, universitare şi a celor de ramură, ceea ce contravine tendinţelor de dezvoltare a societăţii contemporane privind integrarea
potenţialului intelectual, academic, universitar, tehnologic şi din mediul de afaceri.
opoziţia faţă de organizarea pe lângă Guvern a Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare
în locul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică existent. Această nouă
instituţie urma să asigure finanţarea cercetărilor de la bugetul de stat în bază de concurs.
Lipsa de coerenţă între Codul cu privire la Ştiinţă şi Inovare şi noul Cod al Educaţiei, care
practic scotea cercetarea universitară din subordinea Asambleei şi Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică.25

Şi proiectul de lege, elaborat de parlamentara Ana Guţu, privind reformarea Academiei de Ştiinţe a provocat o reacţie organizată din partea conducerii AŞM. Acest proiect prevede printre
altele, reducerea membrilor titulari ai instituţiei de la 90 la 30, trecerea mai multor institute
de cercetare în cadrul universităţilor, iar Academia să fie subordonată Ministerului Educaţiei.
Astfel, propunerea legislativă prevede faptul că la AŞM vor rămîne doar institutele care efectuează cercetări în domeniul limbii române, istoriei şi patrimoniului cultural.26 Academicienii au
protestat vehement împotriva transformării Academiei într-o societate obştească şi au subliniat
faptul că, în opinia lor, studiile interdisciplinare nu pot fi realizate în cadrul universităţilor.
Drept replică la aceste reacţii, a fost emisă Declarația Consiliului Rectorilor din mai 2010 în care
se insistă asupra:
-

-

Transformării Asambleei AŞM în Asambleea Oamenilor de Ştiinţă cu o reprezentativitate
mai largă a oamenilor de ştiinţă din universităţi, iar preşedintele Asambleei să prezinte interesele cercetării în ansamblu, ca membru al Guvernului.
includerii în structura organelor de management a unui consiliu cu abilităţi de evaluare a
rezultatelor cercetării, finanţat din banii publici.
creării în subordinea Guvernului unui Consiliu buget şi finanţe cu responsabilităţi de gestionare a finanţării cercetării şi care ar decide cuantificarea cotelor de finanţare între instituţiile
abilitate cu cercetarea ştiinţifică: institutele AŞM, universităţi, institute ramurale.27

25 http://www.timpul.md/articol/asm-pledeaza-pentru-reforme-rationale-in-educatie-si-cercetare-23304.html?action=print
26 http://www.timpul.md/articol/academia-de-stiinte-a-moldovei-a-fi-sau-a-nu-fi-28055.html
27 http://www.usm.md/ziar/?cat=2593
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În acest document au fost aduse şi dovezi ale faptului că mediul universitar este pregătit pentru
asumarea cercetării ştiinţifice. Consiliul rectorilor au subliniat că susţinerea financiară a cercetării
în universităţi, după potenţialul ştiinţific existent, este de 15,6 ori mai mică decât în instituţiile
academice şi ramurale. În acelaşi timp, rectorii au menționat că în universităţi activează 2433 de
doctori şi doctori habilitaţi în ştiinţe, în institutele AŞM - 845, în institutele ramurale - 430.
Această dispută a provocat şi apariţia unui studiu pe această temă, elaborat de Expert-Grup. Experţii de la acest think tank s-au pronunţat în favoarea unui sistem dual de finanţare a cercetării,
sistem care poate să asigure convergenţa maximal posibilă a intereselor actorilor din sector, să
minimizeze riscurile politice ale reformei, să separare activităţile de elaborare a politicii de cea de
implementare, să minimizeze riscurile apariţiei unor conflicte de interese şi să creeze motivaţiile
necesare pentru ca entităţile inovatoare şi de cercetare să-şi asigure o bază financiară mai durabilă. Studiul Expert Grup sugerează următoarele lucruri:
-

-

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (CSŞDT) devine organism central de specialitate în domeniul CDI (cercetare, dezvoltare şi inovaţie), creat pe lângă sau
în cadrul Guvernului Republicii Moldova şi care include în componenţa sa reprezentanţi ai
AŞM şi secţiilor de ştiinţă ale acesteia, ale universităților, Guvernului şi ministerelor care
au interese față de sfera CDI, reprezentanți ai comunităţi tinerilor cercetători, reprezentant
CNAA, reprezentanți ai ONG-urilor şi ai companiilor.
Sistarea activităţi institutelor de cercetare fără perspectivă, restructurarea celor problematice
şi majorarea finanțării celor performante.
Scoaterea unor institute de cercetare din subordinea AŞM
Programele de stat se determină în mod individual de Ministerele interesate şi se aprobă prin
hotărâre de Guvern.
CSŞDT va administra trei fonduri: Fondul pentru Cercetări Fundamentale, Fondul pentru
Cercetări Aplicate ş Fondul pentru Transfer Tehnologic ş Inovare. Agenția pentru Suport
Tehnologic şi inovare este subordonată CSŞDT şi administrează Fondul pentru Transfer
Tehnologic şi Inovare.28

Deşi ideea modelului dual este una de perspectivă, fiind îmbrăţişată de toate părţile, confruntarea dintre AŞM şi universităţi, care sînt susţinute de Ministerul Educaţiei, nu este nici pe departe
decisă. Cele mai spinoase probleme ţin de statutul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi a Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Inovare. În cazul reformării acestor
două instituţii (Agenţia, de fapt, urmează să fie creată), Academia de Ştiinţe va pierde monopolul
asupra finanţării cercetării şi inovării şi inevitabil va coborî la cota de 15-20% din totalul finanţării acordat de stat pentru acest domeniu (care se ridică astăzi la 350 milioane de lei).

28

http://www.expert-grup.org/library_upld/d360.pdf
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4. FINANŢAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
UNIVERSITAR: ÎNTRE AUTONOMIE
FINANCIARĂ ŞI INTERVENŢIE STATALĂ
4.1 Deficienţele mecanismului de finanţare a
învăţământului superior
Problema finanţării învăţământului superior este un subiect mai vechi, prezent pe agenda publică
anterior aderării Republicii Moldova la Procesul Bologna. Atât decidenţii politici, pe de o parte,
cât şi universităţile, pe de altă parte, realizau faptul că învăţământul universitar este subfinanţat
iar situaţia respectivă nu va putea fi tolerată la nesfârşit. Totuşi, în perioada consolidării sistemului de învăţământ superior o soluţie intermediară şi temporară a fost acceptabilă pentru ambele
tabere. În condiţiile subfinanţării, soluţia salvatoare a universităţilor au fost studiile în bază de
contract, fapt care le-a permis acestora să-şi modereze parţial solicitările în raport cu finanţarea
de la bugetul de stat. Această opţiune a fost convenabilă pentru universităţi în condiţiile masificării învăţământului superior, datorită unei cereri sporite din partea absolvenţilor şcolilor medii
şi liceelor pentru studiile universitare. În acelaşi context, incapacitatea statului de a răspunde solicitărilor de finanţare a universităţilor era un argument rezonabil pentru a nu interveni puternic
în reglementarea unor aspecte esenţiale privind funcţionarea universităţilor, în particular în privinţa colectării şi gestionării unei părţi din resursele financiare (veniturile acumulate din taxele
de studii). Adiţional, autonomia universitară reprezenta un argument suplimentar în defavoarea
ingerinţei guvernului în domeniul învăţământului universitar. Totodată, trebuie de remarcat că
guvernul întotdeauna a avut la dispoziţie un instrument decisiv de intervenţie, reglementând
modul de alocare a resurselor financiare, iar începând cu 2005, inclusiv a celor acumulate de
către universităţi din taxele de studii, ceea ce a limitat capacitatea instituţiilor de a aloca resursele
respective în funcţie de necesităţile specifice a fiecăreia în parte.
Coexistenţa paşnică dintre sistemul universitar şi autorităţi a fost însă treptat subminată de o
serie de factori care au afectat echilibrul existent şi au readus în prim plan problema finanţării
adecvate a învăţământului superior.
Ralierea Republicii Moldova la procesul Bologna în 2005 a presupus, implicit, redefinirea raporturilor dintre universităţi şi guvern. De facto însă, problema finanţării era abordată chiar
mai devreme în procesul de pregătire pentru aderare, iar la acel moment autorităţile asigurau
suportul în promovarea reformei la cel mai înalt nivel29. Mai mult decât atât, perfecţionarea
mecanismului de finanţare a învăţământului superior era recunoscută drept una dintre direcţiile
fundamentale de activitate a tuturor părţilor interesate30. Din perspectiva mediului universitar,
diversificarea surselor de finanţare, precum şi introducerea unor modificări în mecanismul de
29Modernizarea învăţământului superior din Republica Moldova în contextul procesului de la Bologna: conferinţa internaţională. Chişinău, 25-28
noiembrie 2004. // http://www.ipp.md/public/calendar/468/ro/Agenda_Bologna_conf_25_11_2004.pdf
30 Declaraţia participanţilor conferinţei internaţionale „Modernizarea învăţământului superior din Republica Moldova în contextul procesului de
la Bologna”. Chisinau, 27 noiembrie 2004. // http://www.utm.md/edu/legal/decl_conf.pdf
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finanţare reprezentau factori pozitivi în evoluţia învăţământului superior. Pe de altă parte, se
atrăgea atenţia asupra unor tendinţe negative precum scăderea finanţării reale şi lipsa fondurilor
pentru acoperirea cheltuielilor curente, reparaţii, întreţinere etc. Concomitent se menţiona lipsa
unor mecanisme adecvate de colectare a noi fonduri şi gestionare eficientă a acestora31. Realizarea funcţiilor sociale a învăţământului superior este posibilă doar în cazul creşterii substanţiale a
alocaţiilor bugetare, acoperirii integrale a tuturor capitolelor de cheltuieli şi stimulării instituţiilor superioare de învăţământ (IÎS) în căutarea unor noi surse de venituri. Iar pentru aceasta sunt
necesare o serie de acţiuni precum:
•
•
•
•
•

elaborarea unui cadru juridic şi instituţional de finanţare a IÎS;
diversificarea surselor de finanţare;
substituirea finanţării în baza articolelor de cheltuieli cu finanţarea globală;
finanţarea diferenţiată a IÎS în funcţie de performanţe şi calitate;
acordarea autonomiei financiare universităţilor în baza unor criterii de eficienţă şi responsabilitate publică32.

Unele opinii exprimate de către reprezentanţii mediului universitar atrăgeau atenţia asupra unei
abordări globale în finanţarea învăţământului, incluzând şi cercetarea. De asemenea, în scopul
diversificării surselor de finanţare se propunea ajustarea cadrului normativ acordând dreptul universităţilor de a fonda întreprinderi mixte şi companii, de a lua împrumuturi bancare şi a depozita resursele financiare în bănci comerciale, acordarea unor facilităţi fiscale agenţilor economici
care sponsorizează educaţia şi cercetarea, precum şi posibilitatea utilizării mai flexibile a resurselor financiare33. Alte opinii argumentau în favoarea acordării universităţilor a statutului de
instituţie autonomă indiferent de forma juridică de organizare, fapt care ar angaja o responsabilitate instituţională integrală în materie de finanţare, infrastructură etc., permiţând concomitent
o repartizare adecvată a finanţării conform necesităţilor fără intervenţia autorităţilor publice34.
Solicitările venite din partea sistemului universitar confirmau existenţa unui sistem de finanţare
destul de centralizat şi rigid care nu permitea universităţilor o alocare mai flexibilă a resurselor în
dependenţă de necesităţile specifice. Diminuarea alocaţiilor bugetare pentru sectorul învăţământului superior şi a cheltuielilor destinate dezvoltării infrastructurii sale erau agravate de creşterea
numărului de studenţi în lipsa unei creşteri corespunzătoare a resurselor financiare35.
Unele analize au remarcat absenţa unor mecanisme şi practici specifice de acumulare şi de gestionare a resurselor în cadrul IÎS, care, în virtutea acestui fapt, au rămas dependente de resursele
financiare publice şi cele acumulate din taxele de şcolarizare. Mai mult decât atât, desfăşurarea
unor activităţi antreprenoriale menite să diversifice şi să suplimenteze veniturile IÎS este imposibilă din cauza unui cadru normativ lacunar la acest capitol36.
31Gheorghe Rusnac, Elena Moraru, Vladimir Guţu, Otilia Dandara, Ștefan Tiron. Aderarea Republicii Moldova la Procesul de la Bologna în viziunea
mediului universitar: studiu. IPP, Chişinău, 2004, pag., 7. // www.ipp.md/public/files/Publicatii/2006/Studiu_Viziunea_Mediului_Universitar.doc
32Ibidem., pag., 15.
33 Ion Bostan. Procesul de la Bologna: oportunităţi şi riscuri pentru instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova. 26 noiembrie,
2004. Prezentare în cadrul conferinţei internaţionale„Modernizarea învăţământului superior din Republica Moldova în contextul procesului de la
Bologna”. Chişinău, 25-28 noiembrie, 2004.// http://www.ipp.md/public/files/Publicatii/2004/noiembrie/06%20Rom.pdf
34 Andrei Galben. Procesul Bologna şi sistemul educaţional din Republica Moldova.// http://agalben.ulim.md/wp-content/uploads/2010/01/
procesul-bologna-si-sitemul-educational-din-rm-rom.pdf
35Strategia învăţământului superior din Republica Moldova în contextul Procesului Bologna.// www.utm.md/edu/legal/strategia_rm.pdf
36Nicolae Toderaş. Politica educaţională la doi ani de implementare PAUERM: un nou impuls pentru perioada 2008 – 2011. EXPERT GRUP, ADEPT.
Chişinău, 2007, pag., 40.// http://www.expert-grup.org/library_upld/d99.pdf
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Este evident că majoritatea problemelor asociate cu subfinanţarea învăţământului superior sunt
relevante deoarece afectează calitatea studiilor şi performanţa universităţilor per ansamblu. În
condiţiile în care costurile de instruire per capita în sistemul învăţământului superior au fost cele
mai mici comparativ cu acelaşi indicator raportat la şcolile profesionale şi colegii în perioada
2005 – 200937, este evident că problema subfinanţării este una reală şi impune adoptarea unor
măsuri pentru remedierea situaţiei.
Ameliorarea situaţiei a fost însă foarte specific înţeleasă şi interpretată de către autorităţi care au
intervenit puternic pe piaţa educaţională prin reglementarea procesului de înmatriculare şi limitarea admiterii în universităţi începând cu 200638. Această decizie a afectat considerabil starea
financiară a universităţilor acestea înregistrând pierderi enorme. Unele evaluări au constatat că
pierderile financiare suportate de către universităţi în rezultatul acestei decizii s-au ridicat la circa
400 mln. lei între 2006 – 200939.
Ingerinţa guvernului în procesul de admitere (practică păstrată până în prezent)a avut efecte vizibile şi asupra sistemului de finanţare a universităţilor. Anticipând analiza datelor care au permis
o asemenea constatare, vom puncta doar faptul că în ultimii 6 ani constatăm o prezenţă tot mai
sporită a statului în finanţarea învăţământului superior. Astfel ponderea resurselor bugetare din
totalul cheltuielilor pentru învăţământul superior a crescut substanţial pe fundalul unei descreşteri a resurselor financiare acumulate din taxele de studii.
Subiectul taxelor de studii rămâne în continuare unul sensibil pentru universităţi. Conform
opiniilor exprimate de către unii rectori, taxele de studii au fost colacul de salvare pentru universităţi, permiţându-le să-şi dezvolte baza tehnico-materială. Pe de altă parte, cuantumul taxelor
actuale nu reflectă costurile reale suportate de către IÎS în procesul de instruire40. În condiţiile
în care există discuţii referitoare la reglementarea taxelor de studii de către stat o soluţie viabilă ar fi reglementarea nivelului inferior al taxelor fără plafonarea nivelului superior, ceea ce ar
permite universităţilor să asigure studii de calitate. În dependenţă de specialitate poate fi aplicat
un sistem diferenţiat de taxe cu stabilirea plafoanelor inferioare iar plafoanele superioare să fie
stabilite de către senatele universităţilor41. Ideile exprimate de către unii rectori confirmă faptul
că autonomia universitară financiară reprezintă, mai degrabă un deziderat, decât o realitate.
Mai mult decât atât, exprimarea acestor opinii pe durata campaniei de admitere pentru anul
academic 2011 – 2012 au demonstrat actualitatea şi importanţa problemelor de ordin financiar.
Bătălia asupra mărimii taxelor de studii şi a celor pentru cămine dintre Ministerul Educaţiei şi
universităţi a fost resuscitată la sfârşitul primului semestru al anului de studii 2011 – 2012. Responsabili din cadrul Ministerului Educaţiei au declarat că problema creşterii taxelor de studii nu
figurează pe agenda instituţională, menţionând că mărimea taxelor de studii este fixată de către
senatele/colegiile instituţiilor de învăţământ, reieşind din cheltuielile aferente42. Aşa cum au fost
expuse, aceste declaraţii sugerează că universităţile sunt cele care decid asupra valorii taxelor de
37Sergiu Lipcean. Educaţia vocaţională la răscruce: o analiză a deciziilor de politici în sistemul învăţământului mediu de specialitate. IDIS „Viitorul”,
Politici Publice, Nr.2, 2010, pag., 33.// http://www.viitorul.org/public/2763/ro/Educatie_vocationala.pdf
38Hotărâre Nr. 434din 25.04.2006cu privire la planurile unice de înmatriculare în anul 2006 a studenţilor şi elevilor în instituţiile de învăţământ
superior (ciclul I), mediu de specialitate şi secundar profesional Publicat: 05.05.2006 în Monitorul Oficial, Nr.70-72.//http://lex.justice.md/index.
php?action=view&view=doc&lang=1&id=315818
39 Cornel Ciurea, Leonid Litra. Impactul politicilor autorităţilor publice centrale asupra sistemului universitar din Republica Moldova. IDIS „Viitorul”, Politici Publice, Nr.2, 2009.//http://www.viitorul.org/public/2018/ro/STUDIU%20EDUCATIE.pdf
40 Interviu cu rectorii Ion Bostan (Universitatea Tehnică din Moldova) şi Grigore Belostecinic (Academia de Studii Economice din Moldova) în
cadrul emisiunii „La sfârşit de săptămână cu EL: Învăţământul superior moldovenesc – provocări şi performanţe” acordat postului de radio Europa
Liberă. 23/07/2011.// http://www.europalibera.org/content/article/24274342.html
41 Ibidem.
42 Declaraţiile Viceministrei Educaţiei Loretta Handrabura în comunicatul de presă „Taxele pentru studii şi de cazare în cămin nu vor fi majorate”.
// http://www.edu.md/ro/com-presa/taxele-pentru-studii-si-taxele-de-cazare-in-camin-nu-vor-fi-majorate-11734/
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studii. Totuşi, ele vin în contradicţie cu opinia exprimată de către rectori care au reiterat poziţia
conform căreia taxele de studii şi cele pentru traiul în cămine trebuie să fie majorate deoarece
nu corespund cheltuielilor reale suportate43. Aceste divergenţe demonstrează, o dată în plus, că
universităţile nu sunt cele care au ultimul cuvânt de spus în privinţa mărimii taxelor de studii iar
problema rămâne în continuare suspendată şi amânată.
Din perspectiva IÎS, presiunea asupra guvernului pentru majorarea alocaţiilor bugetare este oarecum justificată. Astfel, guvernul ar trebui să compenseze privarea universităţilor de o sursă
importantă de venituri şi să crească alocaţiile bugetare, din moment ce a intervenit în procesul
de admitere prin limitarea numărului de studenţi înmatriculaţi.
Un factor adiţional care a „obligat” IÎS să solicite un suport financiar mai consistent din partea
statului şi să consolideze această relaţie pe o perioadă îndelungată de timp se referă la presiunea factorului demografic. Micşorarea numărului de absolvenţi ai liceelor, datorită tendinţelor
demografice negative, precum şi imposibilitatea înmatriculării absolvenţilor şcolilor medii de
cultură generală la facultăţi va reduce substanţial capacitatea universităţilor de a suplini resursele
financiare din taxele de studii. De asemenea, competiţia cu alte nivele educaţionale nu trebuie
ignorată pe termen lung, în pofida faptului că universităţile din Moldova au câştigat pentru moment bătălia cu şcolile profesionale şi colegiile în atragerea potenţialilor beneficiari la studii. Un
alt element care dispune de un potenţial de subminare a poziţiilor financiare ale universităţilor
este competiţia externă. Pornind de la presupoziţia că în prezent această competiţie nu reprezintă
un pericol evident, ralierea şi integrarea sistemului de învăţământ superior din RM în spaţiul
învăţământului superior european va testa din greu competitivitatea universităţilor autohtone.
Chiar dacă excludem competiţia externă din ecuaţie, exodul potenţialilor beneficiari ai studiilor
universitare este facilitat şi de guvernul României. Astfel doar în anul academic 2011 – 2012
pentru studiile universitare erau acordate 1920 locuri şi 330 pentru studiile de masterat.
În aceste circumstanţe sistemul universitar din RM este supus unor provocări majore iar disponibilitatea resurselor financiare este un element decisiv în capacitatea lor de a asigura studii de
calitate pentru a putea face faţă competiţiei de pe piaţa educaţională.
Situaţia financiară şubredă a învăţământului superior este bine cunoscută şi de către autorităţi
iar percepţia factorilor de decizie în raport cu problemele cu care se confruntă învăţământul
superior se suprapune aproape în totalitate cu cea exprimată de către reprezentanţii sistemului
universitar.
Autorităţile recunosc că gradul redus de autonomie a instituţiilor de învăţământ superior, inclusiv în domeniul gestionării mijloacelor financiare, precum şi hipercentralizarea mecanismelor de
gestionare financiară a instituţiilor de învăţământ superior, reprezintă provocări fundamentale
cu care se confruntă învăţământul superior din Republica Moldova44. Mai mult decât atât, aprecierea conform căreia în procesul de alocare a resurselor financiare către universităţi s-a diminuat rolul criteriilor de performanţă şi relevanţă45 este un indiciu care face trimitere posibilitatea
43 Rectorii universităților din ţară: „Taxele la studii trebuie să crească”. // http://unimedia.md/?mod=news&id=42477; Taxele la studii şi cazare
vor creşte odată cu majorarea tarifelor la utilităţi. // http://www.arena.md/?go=news&n=9922&t=Taxele_pentru_studii_%C8%99i_cazare_vor_
cre%C8%99te_odat%C4%83_cu_majorarea_tarifelor_la_utilit%C4%83%C8%9Bi; Rectorii universităţilor ar putea cere majorarea taxelor de studii.
// http://www.publika.md/rectorii-universitatilor-ar-putea-cere-majorarea-taxelor-de-studii_623271.html
44 Strategia consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011 2015. Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Educaţiei. Chişinău, 2010,
pag., 19.// http://www.edu.md/files/unsorted/Strategia%20consolidata%20de%20dezvoltare%20a%20invatamintului%20pentru%20anii%20
2011-2015.pdf
45 Ibidem., pag., 19.
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unei repartizări discreţionare a banilor publici în interiorul sistemului de învăţământ superior.
În lipsa unor criterii clare şi transparente privind modul de alocare a banilor publici discuţiile
referitoare la condiţii şi şanse egale bazate pe o distribuţie echitabilă a resurselor financiare nu
au nici o relevanţă. În pofida creşterii alocaţiilor financiare pentru IÎS în ultimii ani46, finanţarea
insuficientă, asociată cu managementul financiar ineficient, reprezintă constrângeri importante
în îmbunătăţirea performanţei învăţământului superior47. În acest context trebuie de menţionat
că proiectul Codului Educaţiei conţine o serie de prevederi importante vis-a-vis de ameliorarea
situaţiei financiare a învăţământului superior, eliminând o serie de lacune în cadrul normativ şi
răspunzând pozitiv la mai multe solicitări venite din partea sistemului universitar48*.
Conştientizarea acestor probleme se pare că a avut un anumit impact asupra relaţiilor dintre
autorităţi şi sistemul universitar prin creşterea volumului finanţării în ultimii ani. Deocamdată
însă nu este clar care au fost factorii decisivi care au impulsionat această creştere şi în ce măsură
alocaţiile financiare mai consistente sunt relevante pentru a putea vorbi de o tendinţă constantă
în sprijinul învăţământului universitar? Această întrebare se bazează pe prezumţia că subsistemul
învăţământului superior este doar unul dintre subsistemele educaţionale şi se află într-o competiţie strânsă pentru resurse cu alte subsisteme, fiind impus să-şi argumenteze şi justifice cererile
de ordin financiar.
Deficitul de resurse financiare, recunoscut de toate părţile implicate, afectează evident calitatea studiilor şi performanţa instituţională per ansamblu, ceea ce impune creşterea volumului
finanţării în învăţământul superior şi revizuirea mecanismului de finanţare. Totodată, trebuie să
menţionăm că aceste problemele ascund alte probleme, în particular referitoare la mecanismul
de finanţare. Dar acest subiect practic a fost întotdeauna omis din dezbaterea publică. Aşa cum
se recunoaşte în documentele oficiale de politici (fapt menţionat mai sus), nu există un mecanism transparent şi o metodologie în baza căreia să se efectueze distribuirea resurselor. Până în
prezent nu este clar care sunt indicatorii în baza cărora sunt finanţate unele sau alte universităţi.
De asemenea nu este clar care este modul de alocare a banilor publici pentru diferite specialităţi.
Este rezonabil să presupunem că instruirea specialiştilor la unele specialităţi necesită investiţii
mai mari decât la altele. În cazul în care există aceleaşi specialităţi la IÎS diferite o întrebare
justificată ar fi sunt oare banii alocaţi conform aceleiaşi formule pentru ambele instituţii or nu?
Aceste întrebări sunt relevante în contextul competiţiei pentru resurse în interiorul sistemului
de învăţământ superior şi aduc în discuţie subiecte precum echitatea distribuirii banilor publici,
accesul egal la resurse/egalitatea şanselor şi eficienţa utilizării acestora. Deşi la nivelul retoricii
publice unele dintre subiectele respective au fost uneori „agăţate”, până în prezent nu a fost
întreprinsă nici o analiză în raport cu ele, cel mai probabil din cauza sensibilităţii subiectului
abordat.

46 Ibidem., pag., 17.
47 Ibidem., pag., 25.
48*Notă: Analiza clauzelor privind finanţarea învăţământului superior din proiectul Codului Educaţiei nu va fi analizată în această secţiune reieşind
din faptul că în prezent nu se cunoaşte când va fi adoptat şi dacă va fi adoptat în formatul în care este plasat pe pagina web a Ministerului Educaţiei.
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4.2 Evaluarea finanţării sistemului de
învăţământului superior49*
Pentru o înţelegere comprehensivă a dinamicii finanţării învăţământului superior din RM este
necesară o dublă abordare. Pe de o parte, se impune evaluarea cuantumului finanţării învăţământului superior în raport cu celelalte subsisteme educaţionale, iar pe de altă parte, este necesară
evaluarea finanţării în interiorul sistemului de învăţământ superior. Prima abordare ne va permite să urmărim modul în care a intervenit guvernul în reconfigurarea regimului de finanţare la
nivel sistemic, iar a doua abordare – modul în care au fost repartizate resursele financiare între
instituţii, oferind un răspuns, deşi parţial, privind echitatea şi accesului la resursele financiare
publice.
Expansiunea rapidă a învăţământului universitar în ultimii zece ani a fost caracterizată de creşterea cererii pentru studii superioare. În cea mai mare parte expansiunea s-a produs din contul
studiilor cu taxă. Astfel reducerea locurilor finanţate de la bugetul public a fost însă „compensată” de creşterea numărului solicitanţilor de studii în bază de contract, fapt care a contribuit la
facilitarea accesului în obţinerea studiilor universitare.
Totuşi, începând cu anul academic 2004/2005 constatăm o prezenţă tot mai sporită a statului
în domeniul învăţământului superior prin intermediul creşterii treptate a numărului locurilor
finanţate de la bugetul de stat, reducând cota parte a studiilor cu taxă din totalul studenţilor
încorporaţi în cadrul învăţământului superior (vezi diagrama).
Diagrama 1. Dinamica studenţilor din IÎS publice pe forme de finanţare (Mii persoane)
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Sursa: Elaborat de autor în baza datelor BNS:Instituţii de învăţământ superior după indicatori
principali, forme de finanţare şi ani. // http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/Saveshow.asp
Expansiunea învăţământului universitar ca număr de studenţi nu a fost însă sprijinită de o finanţare adecvată care ar asigura studii de calitate. În pofida faptului că alocările pentru învăţământ au
crescut continuu ca pondere în PIB, finanţarea învăţământului superior nu a constituit o prioritate
pentru factorii de decizie. Câţiva indicatori sunt relevanţi în confirmarea acestei afirmaţii. Cheltu49*Notă: Metodologia de evaluare presupune analiza indicatorilor statistici de referinţă pentru sistemul învăţământului superior precum: dinamica numărului de studenţi finanţaţi din bugetul de stat, volumul finanţării pentru învăţământul superior la nivel global cât şi pentru fiecare instituţie
în particular, dinamica resurselor financiare în funcţie de sursele de venituri, categoriile principale de cheltuieli în cadrul IÎS conform clasificării bugetare etc. Datele utilizate în analiză sunt disponibile pe pagina web a BNS(http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/07%20INV/INV06/
INV06.asp) şi în baza de date a cheltuielilor publice/Bugetul public naţional consolidat/Proiectul BOOST ( http://data.gov.md/data/?did=107).
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ielile pentru învăţământul universitar au înregistrat cea mai lentă tendinţă de creştere comparativ
cu alte programe educaţionale. Dacă cheltuielile pentru întreg sistemul de învăţământ au crescut
din 2005 până în 2010 de 2,4 ori (240%) din totalul cheltuielilor bugetului public naţional (BPN),
atunci cheltuielile pentru învăţământul superior au crescut doar de 1,8 ori (180%). Mai mult decât
atât, pe fundalul creşterii numărului de studenţi din cadrul învăţământului superior s-a înregistrat
diminuarea cotei globale a cheltuielilor alocate pentru învăţământul superior(vezi diagrama).
Diagrama 2.Repartizarea cheltuielilor pe programe educaţionale pentru perioada 2005 – 2010.
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Sursa: Elaborat de autor în baza informaţiei din baza de date a cheltuielilor publice (Bugetul
public naţional consolidat/Proiectul BOOST).// http://data.gov.md/data/?did=107
Totuşi nici aceste date nu descriu în totalitate situaţia reală, deoarece nu reflectă distincţia dintre
resursele financiare alocate din banii publici şi cele colectate de către universităţi din taxele de studii.
Dacă nuanţăm problema atunci constatăm că volumul finanţării publice a învăţământului superior este şi mai mic. Învăţământul superior este unicul subsistem educaţional care a reuşit să
se autofinanţeze într-o proporţie considerabilă, atrăgând resurse private (mijloacele speciale), de
regulă
sub forma taxelor de studii (vezi diagrama).
Diagrama 3. Distribuţia cheltuielilor în cadrul învăţământului superior în baza sursei de
finanţare (în lei și %)

Diagrama 3. Distribuţia cheltuielilor în cadrul învăţământului superior în baza sursei de
finanţare (în lei şi %)
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Sursa: Elaborat de autor în baza informaţiei din baza de date a cheltuielilor publice (Bugetul public naţional consolidat/ Proiectul BOOST).// http://data.gov.md/data/?did=107
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Aceste date indică o tendinţă foarte interesantă în raport cu dinamica finanţării învăţământului superior şi
anume contribuţia crescândă a statului în alocarea resurselor financiare către universităţi. Dacă în anii 2005
şi 2006 ponderea resurselor bugetare constituia circa 33% din totalul cheltuielilor pentru învăţământul
superior, atunci în 2009 şi 2010 ea constituia peste 53%, adică o creştere de circa 20%. Creşterea finanţării
din partea statului a fost evident conectată la dorinţa guvernului comunist de a interveni în procesul de
redirecţionare a fluxului de studenţi către alte subsisteme educaţionale prin controlul procesului de admitere, utilizând planurile unice de înmatriculare50.Totuşi situaţia este mai complexă şi nu explică în totalitate
mărirea finanţării publice a învăţământului superior doar prin prisma reorientării fluxului de studenţi către
alte nivele educaţionale. Politica guvernamentală în raport cu finanţarea poate fi calificată drept confuză,
controversată şi orientată mai degrabă către menţinerea din inerţie a sistemului universitar extins. Aceasta se
explică prin faptul că după 2005 guvernul a limitat sfera de manevră a universităţilor nu doar în raport cu
procesul de admitere, ci şi prin reglementarea utilizării banilor acumulaţi de către universităţi din contractele
de studii. Adiţional, guvernul nu a permis universităţilor să mărească taxele de studii. Toate aceste măsuri au
eliminat practic autonomia financiară a universităţilor şi au creat un sistem de dependenţă a învăţământului
superior faţă de putere. Unul dintre motivele principale invocate pentru a justifica reglementarea mai strictă
a resurselor financiare şi lichidarea, în consecinţă, a autonomiei financiare universitare, s-a bazat pe neregulile depistate de către Curtea de Conturi în administrarea resurselor financiare de către IÎS51. În rezultatul
politicii adoptate de către guvern, universităţile au fost impuse, de facto, să instruiască studenţii cu taxă
inclusiv şi din bani publici deoarece cuantumul taxelor nu acopereau costurile de instruire. Cu alte cuvinte,
statul a preferat să subvenţioneze parţial studenţii înmatriculaţi în bază de contract în schimbul unui control
aproape total asupra planificării şi utilizării resurselor financiare de către IÎS. Datele din diagrama de mai jos
confirmă pe deplin această politică.
Diagrama 4. Costurile comparative de instruire pe unitate de elev din surse bugetare şi mijloace speciale în cadrul învăţământului superior .
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Sursa: Elaborat de autor în baza datelor BNS: Instituţii de învăţământ superior după indicatori
principali, forme de finanţare şi ani. // http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/Saveshow.asp şi
în baza informaţiei din baza de date a cheltuielilor publice(Bugetul public naţional consolidat/
Proiectul BOOST).// http://data.gov.md/data/?did=107
50Hotărâre Nr. 434din 25.04.2006cu privire la planurile unice de înmatriculare în anul 2006 a studenţilor şi elevilor în instituţiile de învăţământ
superior (ciclul I), mediu de specialitate şi secundar profesional Publicat: 05.05.2006 în Monitorul Oficial, Nr.70-72.//http://lex.justice.md/index.
php?action=view&view=doc&lang=1&id=315818
51Curtea de Conturi: Hotărâre Nr.3 din 18.01.2007 privind raportul asupra planificării şi utilizării mijloacelor publice în instituţiile de învăţământ
superior în  perioada anilor 2005 - 2006 (9 luni) Publicat: 06.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 047 art. Nr: 7. //http://lex.justice.md/index.php
?action=view&view=doc&lang=1&id=322809
52 Notă: Costurile de instruire pentru un student bugetar au fost calculate în rezultatul divizării resurselor bugetare (componenta de bază) la
numărul studenţilor bugetari, în timp ce costurile de instruire pentru un student înmatriculat în bază de contract au fost calculate prin divizarea
resurselor acumulate de către universităţi din taxele de studii (mijloacele speciale) la numărul studenţilor cu taxă.
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Cifrele din diagramă demonstrează foarte clar impactul pe care l-a avut reglementarea cuantumului
taxelor de studii de către guvern. Începând cu 2005 observăm că decalajul dintre costurile de instruire pentru un student bugetar şi unul cu taxă creşte permanent. Dacă la nivelul anului 2005 costurile
de instruire pentru un student cu taxă reprezentau circa 65% din suma alocată de către stat pentru
un student bugetar, atunci în 2010 acest raport era de circa 46%. Astfel în 2009-2010 statul a alocat
de peste două ori mai mulţi bani pentru un student bugetar decât au colectat IÎS din taxe.
Instituirea şi perpetuarea unui asemenea sistem a menţinut o cerere destul de înaltă pentru studiile
superioare datorită accesibilităţii favorizate de către guvern, concomitent afectând însă calitatea
instruirii. Astfel învăţământul superior a fost confruntat cu o dilemă fundamentală – să pregătească
cadre calificate pentru economia naţională sau să îndeplinească o funcţie socială. Actuala formulă de
finanţare nu a creat însă condiţii necesare pentru funcţionarea eficientă.
Situaţia precară a învăţământului universitar a fost şi mai mult agravată de competiţia internă pentru resursele financiare. Chiar dacă la nivel global constatăm un model incremental de finanţare a
învăţământului superior, există diferenţe vizibile în raport cu creşterea alocaţiilor financiare, şi modul de acumulare a resurselor financiare pe interiorul sistemului universitar. Aceste diferenţe sunt
foarte relevante pentru a înţelege preferinţele universităţilor privind eventualele scheme/formule de
finanţare în procesul de reformare a sistemului universitar, precum şi existenţa unor potenţiale relaţii
clientelare dintre unele IÎS şi instituţiile politice şi/sau birocraţiile guvernamentale. Situaţia generală
referitoare la cheltuielile IÎS pentru învăţământul superior este prezentată în tabelul de mai jos.
Tabelul 1. Distribuţia cheltuielilor în sistemul învăţământului
superior pe instituţii între 2005-2010 (lei).
2005
UTM
USM
USMF
ASEM
UASM
USARB
UPSIC
AMTAP
USEFS
USTS
USC
USBPHC
IRIM
UAŞM

2006

2007

2008

2009

2010

82.117.280 103.419.537 121.008.828 129.598.215 148.532.753 159.801.008
106.934.110 121.125.482 120.022.753 119.190.057 127.045.122 151.575.284
60.043.800 67.375.219 73.475.419 97.211.285 116.987.764 142.620.186
69.258.745 100.180.204 106.689.216 86.222.839 95.451.066 102.748.014
31.350.025 44.596.027 47.495.306 62.175.253 58.798.144 63.815.856
39.968.838 40.513.851 39.466.733 50.275.004 51.802.863 57.808.604
26.664.866 28.834.610 34.402.483 41.818.627 42.817.386 47.266.546
11.614.555 17.272.315 22.248.576 23.995.209 30.374.384 37.632.069
12.159.725 13.668.873 21.600.327 32.008.157 33.437.990 37.227.961
11.885.395 13.765.298 16.586.724 19.971.624 24.302.993 30.502.017
9.885.839 13.415.705 14.215.631 16.061.791 18.699.525 21.452.371
6.611.938
8.117.444 10.258.291 13.159.882 13.870.482 14.900.394
3.313.861
4.594.474
6.243.340
7.409.505
7.456.765
8.566.810
424.096
3.109.403
7.356.087

USTR
1.448.699
3.456.950
3.369.730
6.698.898
8.030.914
7.256.046
AAPPRM
155.960
119.104
100.150
117.145
607.861
815.417
Ministerul
5.790.809
1.267.791
999.994
1.000.000
Sănătății
Ministerul
15.392.586 12.968.800
8.162.986 14.694.686
5.434
Educaţiei
Total cheltuieli 494.597.031 594.691.685 646.346.486 722.032.273 781.330.851 891.344.671

Sursa: Baza de date a cheltuielilor publice (Bugetul public naţional consolidat/ Proiectul
BOOST).// http://data.gov.md/data/?did=107
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Datele din tabel vor fi analizate prin prisma unor indicatori relevanţi în scopul explicării structurii şi dinamicii cheltuielilor IÎS pentru a evalua atitudinea şi poziţia acestora privind regimul
de finanţare a învăţământului superior.
În primul rând constatăm că există diferenţe destul de vizibile în privinţa ratei cumulative53 de creştere a cheltuielilor în ultimii 6 ani în dependenţă de sursa de finanţare, ceea ce înseamnă că resursele
financiare alocate de către stat au fost repartizate neuniform între universităţi. (vezi diagrama).
Diagrama 5. Rata cumulativă de creştere/descreştere a cheltuielilor în funcţie de sursa de
finanţare (componenta de bază şi mijloacele speciale)în perioada 2005-201054.
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Sursa: Elaborat de autor în baza informaţiei din baza de date a cheltuielilor publice (Bugetul
public naţional consolidat/ Proiectul BOOST).// http://data.gov.md/data/?did=107
Tendinţa centrală care se conturează în baza acestor date indică o creştere rapidă a alocaţiilor
bugetare în timp ce creşterea resurselor financiare acumulate de către universităţi din taxele de
studii a fost mult mai lentă. Mai mult decât atât, unele instituţii au înregistrat un regres în 2010
comparativ cu 2005, adică au colectat mai puţine resurse financiare din contractele de studii.
Implicit aceasta presupune o dependenţă mai accentuată de banii publici. Doar câteva cazuri extreme nu se conformează tendinţelor generale. Doar USTR a înregistrat o rată de creştere puternică a cheltuielilor acumulate din resurse extrabugetare mai mare decât rata resurselor bugetare,
fapt care se datorează alor factori decât taxele de studii în virtutea unui număr redus de studenţi.
Un alt caz se referă la UAŞM care şi-a făcut loc în sistemul învăţământului superior în 2008 iar
până în 2010 alocaţiile bugetare crescuse de peste 16 ori.
53 Notă: Rata cumulativă presupune suma ratelor anuale de creştere a cheltuielilor pentru perioada 2005-2010. Ea arată cu cât au crescut şi cu
ce viteză au crescut, în termeni procentuali, cheltuielile per instituţie dintr-un punct iniţial până într-un punct final. În cazul dat punctul iniţial este
anul 2005 iar punctul final – 2010.
54 Notă: Rata cumulativă de creştere a cheltuielilor exprimată procentual în diagramă reflectă raportul dintre anii 2010/2005.
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Deşi este destul de concludentă, rata cumulativă de creştere explică mai mult dinamica decât structura
finanţării având la bază sursa de finanţare, reflectând doar o dimensiune a aceleiaşi probleme.
A doua dimensiune se referă la ponderea resurselor bugetare şi mijloacelor speciale din totalul cheltuielilor pentru fiecare universitate în aceeaşi perioadă. În pofida unei tendinţe sistemice ce reflectă o prezenţă financiară mai consistentă a statului, analiza datelor separat pe fiecare instituţie denotă o situaţie diferenţiată în privinţa ponderii resurselor proprii şi a resurselor bugetare. Din această
perspectivă,universităţile finanţate din banii publici pot fi împărţite convenţional în 3 categorii:
a. Universităţile care depind preponderent de resursele bugetare;
b. Universităţile care depind în egală măsură de resursele bugetare şi resursele proprii;
c. Universităţile în care ponderea resurselor proprii depăşeşte banii publici55.
Diagrama de mai jos oferă o imagine foarte clară a modului în care erau structurate cheltuielile
IÎS pe categorii la nivelul anului 2005. Constatăm că cele mai multe dintre ele fac parte din a
treia categorie, adică ponderea resurselor proprii în finanţarea activităţii depăşeşte clar, deşi în
proporţii diferite, finanţarea bugetară. Dacă luăm în consideraţie că 5 din 6 instituţii din această
categorie sunt cele mai mari după numărul studenţilor instruiţi,atunci este evidentă „greutatea”
resurselor acumulate din taxele de studii în ecuaţia globală a finanţării.
Diagrama 6. Ponderea fondurilor bugetare şi a mijloacelor speciale din totalul cheltuielilor IÎS în 2005.
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Sursa: Elaborat de autor în baza informaţiei din baza de date a cheltuielilor publice (Bugetul public naţional consolidat/ Proiectul BOOST).// http://data.gov.md/data/?did=107
55 Notă: În prima categorie sunt incluse IÎS în care ponderea resurselor publice depăşeşte 55%, în a doua categorie sunt incluse IÎS în care finanţarea publică şi resursele proprii alternează între 45%-55% indiferent de care predomină, iar în a treia categorie sunt incluse universităţile în care
finanţarea din resurse proprii depăşeşte 55%.
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O situaţie radical diferită s-a profilat către 2010. În rezultatul intervenţiei guvernamentale prin
intermediul instrumentelor deja menţionate, doar ASEM şi USM din IÎS mari au rămas în categoria celor în care resursele proprii depăşesc resursele bugetare din totalul cheltuielilor, deşi
şi în cazul lor ponderea procentuală a resurselor bugetare din totalul cheltuielilor sa dublat(vezi
diagrama).
Diagrama 7. Ponderea fondurilor bugetare şi a mijloacelor speciale din totalul cheltuielilor
IÎS în 2010.
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Sursa: Elaborat de autor în baza informaţiei din baza de date a cheltuielilor publice (Bugetul public naţional consolidat/ Proiectul BOOST).// http://data.gov.md/data/?did=107
Conform datelor statistice majoritatea celorlalte instituţii, cu excepţia Universităţii din Taraclia
(structura cheltuielilor căreia contravine tendinţei generale) şi a Universităţii de Educaţie Fizică,
au devenit clar dependente de finanţarea bugetară. Creşterea dependenţei de banii publici acompaniată de o reducere a fondurilor extrabugetare a redus substanţial manevrabilitatea financiară
a IÎS.
Chiar şi o privire superficială asupra acestor date denotă un tratament preferenţial al statului în
raport cu unele instituţii. Atât evoluţia ratei cumulative de creştere cât şi dinamica în structura
resurselor financiare demonstrează faptul că unele IÎS au beneficiat mai mult decât altele. În
acest context nu sunt clare care au fost criteriile/metodologia de alocare a resurselor financiare
către universităţi. Pentru a răspunde la această întrebare cel mai eficient instrument este evaluarea costurilor de instruire pe unitate de student separat pentru fiecare instituţie conform aceleiaşi
formulei utilizate pentru întreg sistemul învăţământului superior. şi la acest indicator există
diferenţe frapante între instituţii. Chiar dacă admitem că diferite specialităţi presupun costuri
diferenţiate în dependenţă de complexitatea procesului de instruire şi resursele alocate în acest
scop, datele indică rezultate controversate. În consecinţă apar mai multe semne de întrebare priSISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
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vind echitatea şi eficienţa alocaţiilor bugetare. Modul în care au crescut alocaţiile din banii publici pe unitate de student în perioada 2005-2010 reflectă însă existenţa unor inegalităţi vizibile
între instituţii. În rezultatul estimării vitezei cu care au crescut alocaţiile per capita constatăm
rezultate foarte interesante (vezi diagrama).
Diagrama 8. Costurile comparative de instruire pe unitate de student din resursele bugetare

Diagrama 8. Costurile comparative de instruire pe unitate de student din resursele bugetare
în 2005 şi 2010.
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Sursa: Elaborat de autor în baza informaţiei furnizate de BNS şi baza de date a cheltuielilor publice (Bugetul public naţional consolidat/ Proiectul BOOST).// http://data.gov.md/data/?did=107

Precizăm că datele respective reflectă costurile de instruire a studenţilor bugetari din resurse
publice şi nu se referă la cheltuielile asociate cu instruirea studenţilor în bază de contract. Aceste
informaţii aruncă mai multă lumină asupra nivelului de finanţare a învăţământului universitar.
În primul rând constatăm că alocaţiile per capita pentru unele instituţii au crescut mult mai
rapid decât pentru alte instituţii. Pe de o parte, acest fapt nu trebuie să trezească suspiciuni în
cazul instituţiilor pentru care costurile per capita la nivelul 2005 erau mai mari comparativ cu
altele. Este rezonabil să ne aşteptăm ca în cazul lor viteza de creştere a alocaţiilor bugetare să fie
mai mică comparativ cu alte instituţii. Totuşi această presupunere este relevantă doar în cazul
USEFS, care înregistra în 2005 cele mai mari cheltuieli per capita, care depăşeau de 2 ori media
(6265 lei) din învăţământul superior. Alte IÎS, precum USMF şi AMTAP au urmat o altă traiectorie, înregistrând creşteri substanţiale în pofida faptului că în 2005 cheltuiau, de asemenea,
peste medie. De altfel, AMTAP deţine întâietatea la costurile per capita dintre toate IÎS, înregistrând în 2010 cheltuieli pentru instruirea unui student de aproape 34000 lei din bani publici,
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o creştere de peste patru ori comparativ cu 2005. Un caz însă extrem îl constituie IRIM care
a înregistrat în aceeaşi perioadă o creştere de peste 8 ori (de la 2670 lei în 2005 la 22108 lei în
2010) a cheltuielilor din resursele publice per capita, plasându-se pe poziţia a patra după abundenţa finanţării bugetare. Astfel cheltuielile pe unitate de student ale IRIM în 2010 depăşesc
enorm (cu circa 10000) cheltuielile unor instituţii care pregătesc cadre la aceleaşi specialităţi
precum USM. Un alt caz proeminent este reprezentat de UAŞM, care ocupă a doua poziţie în
topul cheltuielilor per capita din surse publice (circa 30000 lei în 2010). şi care se bazează în
proporţie de peste 90% pe resursele bugetare. Datele din diagramă relevă mai multe discrepanţe
şi inegalităţi în finanţarea individuală a IÎS şi sunt foarte pertinente pentru a sesiza favorizarea
sau discriminarea artificială a unor sau alte instituţii. Aceste dezechilibre nu sunt benefice pentru
evoluţia ulterioară a învăţământului universitar
Un asemenea model de distribuire cu siguranţă afectează negativ eficienţa alocaţiilor bugetare în
sistemul învăţământului superior şi necesită a fi revizuit şi reformat.
Problema reformării învăţământului superior mai ales pe dimensiunea finanţării a fost abordată
frontal practic odată cu schimbarea guvernării în 2009, deşi eventualele soluţii au fost elaborate
şi prezentate publicului larg relativ recent. Argumentarea necesităţii revizuirii mecanismelor de
finanţare se datorează în principal provocărilor la care urmează să răspundă învăţământul superior şi care sunt conştientizate deopotrivă, atât de către universităţi, cât şi de către factorii de
decizie. În rezultatul analizei situaţiei din cadrul învăţământului superior Ministerul Educaţiei
a elaborat şi propus spre dezbatere o propunere de politică publică (PPP) privind reformarea
învăţământului superior care este analizată în capitolul precedent.
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5. MOBILITATEA STUDENŢEASCĂ ŞI A
PERSONALULUI ACADEMIC
5.1 Evoluţiile mobilităţii academice în Republica Moldova
Mobilitatea studenţilor şi a lectorilor este unul dintre pilonii Procesului Bologna, obiectiv formulat şi
enunţat încă de Declaraţia de la Sorbona din 1998, care prevede dezvoltarea mobilităţii studenţilor şi profesorilor pe continentul european şi integrarea acestora pe piaţa muncii europene. Susţinerea mobilităţii
studenţilor, profesorilor şi a colaboratorilor ştiinţifici este al patrulea obiectiv al Declaraţiei de la Bologna.
Elementul de mobilitate presupune a fi evaluat dintr-o perspectivă dublă: internă şi externă.
Logica ordonării priorităţilor indică că ideea de mobilitate a studenţilor şi profesorilor este într-o
legătură directă cu implementarea s.istemului de studii pe trei cicluri, compatibilitatea calificărilor şi introducerea (SECT). Iar existenţa şi consolidarea (SEÎS) depinde în mare măsură de
consistenţa procesului de mobilitate a studenţilor şi profesorilor.
Există trei tipuri a mobilităţii internaţionale a studenţilor:56
1. Mobilitatea diplomei: participarea la un program de studii care se desfăşoară în diferite state pentru anumite perioade de timp
2. Mobilitatea creditelor: studierea unor discipline într-o altă ţară în cadrul unui program de studii din ţara de origine
3. Mobilitate pe termen scurt: participarea peste hotare în cadrul unui program de studii
superioare pentru o activitate relevantă pentru studii pentru o perioadă relevantă de
timp (cursuri de studiere a unei limbi străine, stagii).
Trebuie de precizat că tipurile 2 şi 3 constituie forme ale mobilităţii în raport cu obiectivele Procesului Bologna. De aceea, în ceea ce urmează ne vom referi doar la aceste tipuri de mobilitate.
Republica Moldova a adoptat sistemul de învăţămînt superior de două cicluri, a introdus Sistemul European de Credite Transferabile, a început să elibereze din 2005 fiecărui absolvent în
mod obligatoriu Suplimentul la Diplomă. De asemenea, a ratificat Convenţia de la Lisabona care
creează posibilitatea de recunoaştere a calificărilor obţinute în alte state în baza unor standarde
definite. În cadrul Procesului Bologna, Convenţia de la Lisabona a devenit unul din instrumentele
principale de formare a Spaţiului European al Învăţămîntului Superior.57 Astfel, potrivit acestei
Convenţii, calificările şi perioadele de studii trebuie evaluate şi recunoscute în alte state, asta dacă
nu există dovezi de existenţă a unor deosebiri importante. Drept urmare, putem spune că în Republica Moldova au fost create premizele pentru susţinerea şi dezvoltarea mobilităţii academice.
Trebuie de menţionat că Republica Moldova are semnate circa 50 de tratate internaţionale în
domeniul educaţiei care includ şi elemente ale promovării mobilităţii studenţeşti şi academice.
56 Andreea Blattler, Robert Santa (editori), Bologna at the finish line. An Account of Ten Years of European Higher Education Reform. Brussels, 2010, p. 19
57 Tempus исследование Реализация Болонского процесса в сτранах Tempus (2009/2010), Выпуск 02 — Март 2010г, p. 43
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Acestea prevăd schimb de bursieri, stagii, şcoli de vară ş.a. Cele mai funcţionale acorduri sunt
cele semnate cu Rusia, România, Ucraina, Republica Bulgară şi Turcia. Această se datorează faptului că unele dintre statele menţionate sunt vecine cu Republica Moldova iar altele au legături
culturale şi istorice strînse cu anumite grupuri etnice din Republica Moldova.
Potrivit Ministerului Educaţiei, 412 de studenţi şi 496 de cadre didactice au participat în programe de mobilitate în 2009-2010 în 35 de state. Cele mai multe programe de mobilitate au foste
oferite de România – 314 (74 studenţi şi 240 cadre didactice), Germania – 209 (150 studenţi şi
59 cadre didactice), Franţa – 82 (47 studenţi şi 35 cadre didactice), Grecia – 51 (45 studenţi şi
6 cadre didactice), Bulgaria – 36 (21 studenţi şi 15 cadre didactice).
Mobilitatea studenţilor şi a profesorilor a fost şi este susţinută prin mai multe programe sau proiecte:
1.
2.
3.
4.

Programele Uniunii Europene (Erasmus Mundus, Erasmus Mundus Action II, Tempus).
Programele ale unor state (Franţa, Germania) sau ale unor organizaţiii internaţionale (UNESCO).
Cooperarea interuniversitară.
Mobilităţile individuale.

Mobilitatea academică este un proces pe care Republica Moldova l-a cunoscut înainte de aderarea
la Procesul Bologna. Participarea Republicii Moldova în cadrul programelor Tempus a constituit
o experienţă importantă din perspectiva mobilităţii academice. Programul Tempus a demarat în
calitate de schemă a mobilităţii transeuropene pentru studiile universitare, unde o atenţie importantă a fost acordată abordării ”people to people” pentru a stimula scimburile interculturale.58
Republica Moldova a început să participe la programul Tempus II. În total 14 universităţi din
Republica Moldova au beneficiat de proiecte Tempus în perioada 1994-2006.
Tabel nr. 1. Granturi de mobilitate individuală
Total
60

2001
4

2002
3

2003
21

2004
19

2005
7

2006
6

Sursa: Oficiul Naţional Tempus
În total, în perioada 2001-2006 universităţile din Republica Moldova au beneficiat, conform
datelor Oficiului Naţional Tempus, de 60 de granturi de mobilitate individuală în valoare de 234
mii de EURO. Chiar dacă Tempus nu mai este un program de mobilitate, acesta este, totuşi, într-o legătură strînsă cu programul Erasmus Mundus care acordă studenţilor din ţări ne-membre
ale UE burse prin care li se asigură participarea la cursuri de master şi la programe de doctorat la
instituţiile de învăţămînt superior din Uniunea Europeană.
Tabelul nr. 2. Cursuri de master Erasmus Mundus
Total
50

2005
9

2006
5

2007
5

2008
6

2009
10

2010
6

2011
9

Sursa: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/statistics_en.php

58 A retrospective of the Tempus programme over the past twenty years, 1990-2010, http://eacea.ec.europa.eu/tempus p.23
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În perioada 2005-2011, studenţii din Republica Moldova au beneficiat de 50 de burse la cursuri
de master oferite de programul Erasmus Mundus. Astfel, oportunităţile de mobilitate oferite de
programul Tempus pînă în 2006 inclusiv sunt acum asigurate de Programul Erasmus Mundus.
Acest program oferă, de asemenea, şi burse la studii de doctorat în universităţile din Uniunea
Europeană. Deocamdată, pînă în 2011 a fost oferită doar o bursă la studii de doctorat.
Tabelul nr. 3. Mobilităţile academice pe IÎS pentru anul 2009 – 2010 .
Nr.

Instituţia

Nr. de studenţi

1.

Universitatea de Stat de Medicină
şi Farmacie „Nicolae Testimiţanu”
din Republica Moldova
Universitatea Pedagogică de Stat
„Ion Creangă”
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea Liberă Internaţională
din Moldova
Universitatea de Stat din Tiraspol
Universitatea de Stat „Alecu Russo”
din Bălti
Academia de Studii Economice din
Moldova
Universitatea Agrară din Republica
Moldova
Universitatea Academiei de Ştiinţe
a Moldovei
Universitatea Cooperatist
Comercială din Moldova
Universitatea de Stat din Comrat
Şcoala Antropologică Superioară
Institutul Umanist Contemporan
Total mobilităţi

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
-

94

Nr. de cadre
didactice
204

Nr. total de
mobilităţi
298

168

104

272

33
23

42
40

75
63

40
7

4
30

44
37

2

29

31

1

13

14

4

9

13

-

9

9

40
412

4
2
2
496

44
2
2
908

Sursa: Ministerul Educaţiei
Cooperarea interuniversitară este, de asemenea, o oportunitate importantă de susţinere a mobilităţii academice. Practic, toate universităţile din Republica Moldova au încheiat acorduri bilaterale cu universităţi din statele care au aderat la Procesul Bologna. Totuşi, chiar şi cooperarea
interuniversitară este limitată din cauza lipsei banilor la IÎS din Republica Moldova chiar dacă
unele universităţi au avut acorduri de colaborare care promovau ideea de Joint Degrees. Mobilitatea este un proces care depinde într-o măsură foarte mare de susţinerea financiară a oportunităţilor oferite studenţilor. Cooperarea interuniversitară şi programele Uniunii Europene sau ale
unor state sunt, de regulă, cele care susţin mobilitatea studenţilor şi a corpului didactic. Oricum,
aceste acorduri de colaborare interuniversitară creează posibilitatea pentru un anumit număr de
studenţi din Republica Moldova de a studia la universităţile parte a Procesului Bologna.
De asemenea, colaborarea între universităţi este limitată şi din cauza faptului că IÎS din Republica Moldova nu au acreditare internaţională. Nu suntem bine cunoscuți în domeniul învăţă-
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mîntului şi nu există certitudinea că am putea oferi programe de studii de calitate, studii care
ar putea să atragă la instituţiile moldoveneşti de învăţămînt superior studenţi de peste hotare.
Mobilitatea în Republica Moldova în raport cu universităţile străine este mai degrabă una unilaterală decît bilaterală.
Trebuie, totuşi, de menţionat că în Republica Moldova studiază cetăţeni ai altor state. Astfel, potrivit Biroului de Statistică, la începutul anului de studii 2010/11, numărul studenţilor străini
a constituit 1,4 mii, aceștia fiind din Israel (55,7% faţă de 40,4% în anul de studii precedent),
Ucraina (14,7% faţă de 18,1%), Rusia (8,6% faţă de 10,8%), Turcia (5,5% faţă de 11,2%), Bulgaria (3,4% nivelul anului de studii 2009/10), România (2,6% faţă de 3,7%), Siria (1,7%
faţă de 4,8%), etc.59 Se impune, însă, remarca că aceşti studenţi nu se încadrează în programele
de mobilitate, ci studiază un ciclu complet de studii la instituţiile de învăţămînt superior din
Republica Moldova.
Din păcate, trebuie să constatăm că mobilitatea studenţească este un proces care nu a luat amploare în Republica Moldova. Ministerul Educaţiei a încercat să susţină acest proces şi a venit în
2009 cu o iniţaitivă de a stabili pe un termen mediu 27 de mobilităţi pe termen scurt cu finanţare de la bugetul de stat. Această iniţiativă însă nu a fost susţinută de către Ministerul Finanţelor.
Aceeaşi situaţie este şi în raport cu mobilitatea cadrelor didactice. Profesorii străini vin, de regulă, în Republica Moldova prin intermediul proiectelor sau programelor finanţate de statele lor
de origine. Vizitele lor de lucru în baza unor colaborări interuniversitare sunt nesemnificative.
Cadrele didactice din Republica Moldova participă, în linii mari, la programele de mobilitate
graţie programelor Uniunii Europene. Persoanele intervievate au menţionat că participarea cadrelor didactice în programe de mobilitate interuniversitară este restricţionată de faptul că lectorii din Republica Moldova nu au un CV care ar oferi o bază pentru a fi invitaţi să susţină cursuri
peste hotare în cadrul programelor de mobilitate. Problema principală este că nu avem (cadrele
didactice) o participare importantă în proiectele internaţionale şi nu avem publicaţii în reviste
de prestigiu. Participarea cadrelor didactice la programele de mobilitate se limitează, de regulă,
la ofertele de stagii sau la bursele acordate pentru a dezvolta şi îmbunătăţi programele de studii
la universităţile din Republica Moldova. Doar 28,6% din profesorii care au participat în cadrul
chestionarului au aplicat pentru vreun program de mobilitate a profesorilor.
Programele ale unor state, ale unor organizații non-guvernamentale susţin mobilitatea individuală. Această înseamnă că studenţii sau cadrele didactice pot participa pentru a obţine bursele de
studii oferite de guvernele statelor sau organizaţiile non-guvernamentale fără concursul Ministerului Educaţiei. Din aceste motive, este dificil de a contabiliza numărul total al celor care au
beneficiat de programele de mobilitate externă şi trebuie să constatăm că Ministerul Educaţiei
nu dispune de informaţii complete privind mobilităţile studenţilor, deoarece este imposibil de a
contabiliza mobilităţile individuale.

5.2 Mobilitatea internă a studenţilor şi cadrelor didactice
Mobilitatea internă presupune că studenţii din Republica Moldova pot să aibă posibilitatea să
studieze un semestru sau să frecventeze anumite cursuri la alte universităţi autohtone decît cele la
care s-au înscris. Chiar dacă din punct de vedere legal astfel de posibilităţi există, totuşi, la nivel
59 Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2010/11, http://www.statistica.md/
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practic, mobilitatea internă este un fenomen inexistent. În urma interviurilor realizate, am putea
identifica mai multe cauze care explică această situaţie.
În primul rînd, este vorba de o cauză care ţine de tradiţia şi cultura învăţămîntului superior în
Republica Moldova. Potrivit unor opinii, în Republica Moldova nu există şcoli de gîndire sau
curente diferite de cercetare în domeniul învăţămîntului. La facultăţile similare de la universităţi
diferite se studiază aceleași principii sau sisteme de gîndire. De exemplu, planurile de învăţămînt
de la facultatea de drept de la mai multe universităţi din Chişinău nu diferă practic deloc. De
asemenea, în aceeaşi ordine de idei, universităţile din Republica Moldova nu au tradiţii de sute
de ani, fapt care ar stimula ideea de mobilitate internă. Suntem foarte omogeni şi, drept urmare,
nu avem ce compara la diferite universităţi. Este o opinie strict birocratică prin care funcţionarii
universităţilor autohtone încearcă să explice problema mobilităţii interne.
În al doilea rînd, este vorba de faptul că în Republica Moldova există mai multe universităţi
care sunt specializate pe anumite nişe. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testimiţanu” , Universitatea Agrară sau Universitatea Tehnică oferă cunoştinţe pentru anumite
domenii care nu pot fi oferite de alte universităţi. De altfel, dezvoltarea acestor sectoare este limitată din cauza resurselor umane, tehnice şi financiare necesare pentru a presta studii de calitate
în aceste domenii.
În al treilea rînd, mobilitate nu există din lipsa unor cereri din partea studenţilor de a studia o
anumită perioadă de timp la o altă universitate. Potrivit oficialilor universităţilor, procesul nu
poate fi pornit atîta timp cît nu există cererea la universităţi. Studenţii nu sunt bine informaţi
despre avantajele mobilităţii sau nici nu manifestă interes faţă de o astfel de posibilitate de a studia un semestru sau de a frecventa un curs la o altă universitate din Republica Moldova. Cu alte
cuvinte, studenţii nu manifestă un interes faţă de posibilitatea de a participa la vreun program
de mobilitate internă. Evident, trebuie de menţionat că implicarea studenţilor în acest proces
ţine de instituţionalizarea acestuia. De asemenea, studenţii trebuie informaţi de existenţa unor
astfel de posibilităţi de a studia o anumită perioadă sau de a frecventa un curs la alte universităţi
din Republica Moldova.
În al patrulea rînd, prestigiul universităţilor ar fi hotărîtor în privinţa mobilităţii studenţilor.
Astfel, potrivit unor opinii, există o atitudine de superioritate a studenţilor de la facultăţile
universităţilor de stat faţă de acelaşi profil al universităţilor particulare. Din această perspectivă,
participarea la vreun program de mobilitate la o universitate particulară nu ar oferi greutate şi
conţinut studenţilor universităţilor de stat.
În sfîrşit, ultimul aspect ţine de faptul că nu există acorduri inter-universitare care ar stimula
mobilitatea internă a studenţilor. Ministerul Educaţiei a recomandat de mai multe ori rectorilor
să semneze acorduri de colaborare cu privire la mobilitatea studenţilor în baza principiului reciprocităţii. Deocamdată, nu au fost înregistarte astfel de acorduri. Pe lîngă explicaţiile enumerate
mai sus, mai multe persoane intervievate au indicat că ar exista şi problema potrivit căreia universităţile nu sunt interesate de astfel de acorduri din motive că nu doresc ca studenţii străini să
cunoască de existenţa unor probleme interne ale IÎS.
Aceeaşi situaţie este atestată şi în raport cu mobilitatea internă a cadrelor didactice. Chiar dacă o
parte însemnată a corpului profesoral predau discipline la mai multe universităţi, programele de
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mobilitate a cadrelor didactice în baza unor acorduri de reciprocitate lipsesc. Universităţile nu
sunt pregătite şi nici nu au manifestat interes faţă de un astfel de model de colaborare
Procesul Bologna este o reformă complexă a învăţămîntului superior care, de rînd cu alte obiective, şi-a propus să stimuleze mobilitatea academică. Aderarea la Procesul Bologna nu a însemnat
şi dezvoltarea mobilităţii academice. Mobilitatea externă există graţie unor programe ale UE ori
ale unor state europene iar cooperarea interuniversitară este modestă. Lucrurile stau şi mai prost
la capitolul mobilitate internă care lipseşte cu desăvîrşire.
În Republica Moldova nu există o bază de date care ar duce o evidenţă a mobilităţii academice.
Această bază de date este importantă pentru a analiza adaptarea sistemului de învăţămînt din Republica Moldova la obiectivele Procesului Bologna. În caz contrar, nu vom putea face o evaluare
a reformei din care cauză întregul proces ar părea lipsit de sens.
În pofida tuturor cauzelor enunţate, mobilitatea internă trebuie să fie dezvoltată în Republica
Moldova, inclusiv prin familiarizarea studenţilor în privinţa posibilităţilor oferite de Procesul
Bologna din perspectiva mobilităţii. De asemenea, universităţile trebuie stimulate pentru a semna acorduri de colaborare în domeniul mobilităţii interne. Considerăm că dezvoltarea mobilităţii
interne va responsabiliza universităţile să asigure calitatea studiilor.
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6. CONTRIBUŢIA PROGRAMELOR
EUROPENE LA IMPLEMENTAREA
OBIECTIVELOR PROCESULUI BOLOGNA
6.1. Descriere succintă a programelor europene
În acest capitol va fi analizat impactul programelor europene asupra procesului de modernizare
a sistemului de învăţământ superior din Republica Moldova, aportul acestora la aderarea Republicii Moldova la Procesul Bologna şi măsura în care programele Tempus, Erasmus Mundus,
activitatea experţilor HERE (Higher Education Reform Experts), au contribuit la implementarea obiectivelor Bologna. Prima parte se va axa pe o descriere succintă a programelor Tempus,
Erasmus Mundus şi a echipei de experţi HEREs, după care va fi analizat impactul acestora asupra
sistemului de învăţământ din Republica Moldova şi perspectivele oferite de aceste programe pe
viitor. Analiza se va axa în special pe programul Tempus din considerentul că este programul
european cu cea mai lungă activitate în Republica Moldova şi care a jucat cel mai important
rol în modernizarea şi reformarea sistemului de învăţământ. Programul Tempus este realizat în
Republica Moldova din 1994, pe când activitatea programului Erasmus Mundus este relativ recentă-2005, iar a echipei de experţi HEREs – sfârşitul 2006-2007. Atât Erasmus Mundus cât şi
echipa de experţi HERE şi-au început activitatea după aderarea Republicii Moldova la Procesul
Bologna, din care cauză pot fi analizate doar din aspectul aportului acestora la implementarea
obiectivelor de la Bologna şi a perspectivele oferite de acestea pe viitor.
•

Programul TEMPUS este un program al Uniunii Europene în domeniul educaţiei lansat
de Comisia Europeană în anul 1990. În acea perioadă TEMPUS era unicul program în
domeniul educaţiei destinat ţărilor din afara comunităţii europene. Deşi rolul iniţial al
programului TEMPUS era de a asigura o trecere armonioasă spre democraţie şi economia
de piaţă a ţărilor din Europa Centrală şi de Est, pe parcursul anilor acesta s-a modificat
şi dezvoltat, devenind un important instrument al politicii educaţionale a UE în relaţiile
sale cu ţările vecine60.

Primul program Tempus a acoperit perioada 1990-1994. Acesta a fost consolidat şi reînnoit pentru perioadele 1994-1998, 1998-2000, 2000-2006, 2006-2013, din care cauză se face referinţă
la fazele TEMPUS, şi anume TEMPUS I, TEMPUS II, TEMPUS III şi respectiv TEMPUS IV.
Republica Moldova a aderat la programul TEMPUS în anul 1994, participând astfel la fazele II,
III şi IV a programului. Programul TEMPUS finanţează 3 tipuri de proiecte:
•

Proiecte europene comune (PEC) - bazate pe parteneriate multilaterale între instituţiile
de învăţământ superior din UE şi ţările partenere, vizând realizarea unui schimb de cunoştinţe şi know-how între universităţile din UE şi instituţiile din ţările partenere şi, în
anumite cazuri, între instituţiile din interiorul ţărilor partenere.

60 Inițial programul TEMPUS cuprindea 16 țări participante, în prezent numărul acestora se ridică la 56, acoperind nu doar continentul european,
dar și Asia Centrală, Africa de Nord și o parte din orientul Mijlociu.
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•

•

Măsuri structurale -sunt destinate reformării şi dezvoltării sistemelor de educaţie superioară din ţările partenere. Aceste proiecte sunt mai puţin numeroase decât PEC, în schimb
au o amploare naţională şi un impact mai mare .
Măsurile de însoţire - constau în activităţi de difuzare şi informare, cum ar fi conferinţe
tematice, studii şi acţiuni având ca scop identificarea şi exploatarea bunelor practici, consultarea părţilor interesate etc61.

Republica Moldova a implementat atît proiecte europene comune, cît şi măsuri structurale,
iar prin intermediul măsurilor de însoţire se finanţează activitatea Oficiului Naţional Tempus
(ONT) şi a echipei de experţi HEREs. În perioada 1994-2010, în Republica Moldova au fost
implementate cca. 60 proiecte în valoare de 13 mln. EURO. Prima etapă pentru Republica Moldova, 1994-2000, a fost una de documentare, de creare de capacităţi instituţionale, altfel spus,
de maturizare. În această perioada au fost implementate 4 proiecte, de o valoare totală de 1 821
650 EUR şi s-au concentrat în principal asupra: a) managementului universitar; b) dezvoltarea
curriculum-ului; c) instruirea personalului universitar.
Din anul 2001 se atestă o implicare mai sporita în cadrul Programului Tempus, dezvoltare confirmată prin: participarea instituţiilor de învăţămînt superior, concurenţă sănătoasă, număr mare
de proiecte elaborate, aplicaţii efectuate şi număr de proiecte acceptate. În perioada 2001-2008
au fost implementate 28 proiecte comune şi măsuri structurale, comparativ cu 4 proiecte implementate în perioada precedentă. Aceste proiecte şi măsuri structurale au vizat în principal
modernizarea programului de studiu şi crearea de noi cursuri de master. În perioada 2000-2003
proiectele Tempus derulate în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior din ţară au stimulat
interesul mediului academic faţă de Procesul Bologna, interes care s-a materializat în 2003 în
depunerea cererii de aderare la acesta. A urmat apoi perioada de pre-aderare 2003-2005, etapa
în care a fost pregătit terenul pentru reforme, în special prin documentare, prin instruirea personalului, prin perfectarea cadrului legislativ şi normativ. Începând cu anul 2005 priorităţile
anuale TEMPUS sunt stabilite în dependenţă de obiectivele Procesului Bologna. Proiectele care
au început să fie implementate în 2005 şi după, se concentrează în mare parte asupra asigurării
calităţii în sistemul de învăţământ superior şi în cel de formare continuă etc. Începând cu 2008,
Republica Moldova a intrat în cea de a IV fază a programului TEMPUS, care este un program de
cooperare, de întărire a capacităţilor, de modernizare şi dezvoltarea universităţilor.
Toate instituţiile de învăţămînt superior publice (17) şi 2 instituţii de învăţămînt superior privat (ULIM, UCCM) au fost implicate în unul sau mai multe proiecte Tempus. Totuşi făcând
o analiză a numărului de proiecte implementate de fiecare instituţie de învăţământ, se observă
că jumătate din acestea aparţin la 2 instituţii de învăţământ superior: Universitatea de Stat din
Moldova şi Universitatea Tehnică din Moldova62. Acest fapt poate fi explicat prin aceea că practic
jumătate din numărul total de studenţi din Republica Moldova este înscris la aceste două instituţii de învăţământ, dar şi faptul că Universitatea Tehnică din Moldova a promovat programul
Tempus63. Începând cu anul 2001, programul TEMPUS a devenit instrumentul cheie privind
reformarea universităţilor. Interesul faţă de Procesul Bologna a apărut ca o iniţiativă a instituţiilor de învăţământ superior, care au utilizat sistematic proiectele Tempus pentru a explora şi beneficia de elemente pilot a procesului, în cele din urmă propunând punerea în aplicare a acestuia
la nivel naţional.
61 Prin intermediul măsurilor de însoțire sunt finanțate Oficiile Naționale Tempus și activitatea ERIS/HERE
62Raport privind programul Tempus Agenția Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_
countries/impact/moldova.pdf
63 http://www.utm.md/mesager/2011/MU-ian-febr_2011_PRAG-3(web).pdf
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Cererile de propuneri se fac în dependenţă de priorităţile naţionale Tempus, definite de fiecare
ţără parteneră în parte. Deşi aceste priorităţi diferă de la o ţară la alta, există anumite teme comune pentru toate statele: asigurarea calităţii, dezvoltarea curriculară etc. Priorităţile Republicii
Moldova în cadrul proiectelor TEMPUS sunt stabilite anual de Ministerul Educaţiei în colaborare cu Delegaţia UE şi Oficiul Naţional TEMPUS, iar de la 2005 încoace, după semnarea de
către RM a Declaraţiei de la Bologna, priorităţile proiectelor sunt corelate cu obiectivele Procesului Bologna. Deşi priorităţile Tempus sunt corelate cu obiectivele Procesului Bologna, începând doar cu anul 2005, aceasta nu înseamnă că acestea nu au interacţionat, ba mai mult, prin
intermediul proiectelor Tempus s-a pregătit aderarea Republicii Moldova la Procesul Bologna.
O bună parte din proiectele TEMPUS implementate în RM în perioada 2001-2005, au contribuit la reformarea sistemului de învăţământ superior din Republica Moldova în conformitate cu
obiectivele Procesului Bologna prin crearea de noi programe de master, dezvoltarea curriculumului universitar, crearea reţelei naţionale de formare continuă pluridisciplinară, evaluare internă
şi externă, asigurarea calităţii etc.
•

Programul Erasmus Mundus

Programul Erasmus Mundus finanţează: 1. instituţiile de învăţământ superior care doresc să
pună în aplicare programe comune la nivel postuniversitar sau să realizeze parteneriate interinstituţionale de cooperare între universităţi din Europa şi vizează ţări terţe; 2. studenţi în parte,
cercetători şi personal universitar care doresc să desfăşoare un studiu/o cercetare /o perioadă de
prelegeri în cadrul unuia dintre programele menţionate mai sus sau parteneriatele de cooperare;
3. orice organizaţie activă din domeniul învăţământului superior care doreşte să dezvolte proiecte
ce vizează creşterea atractivităţii, a profilului, a vizibilităţii şi a imaginii unei Instituţii de învăţământ superior european din întreaga lume. În mare parte, programul Erasmus Mundus oferă
posibilitate cetăţenilor Republicii Moldova de a se înscrie la cursuri de masterat complete, pentru o perioadă de 1,5-2 ani, la una din universităţile din statele membre ale UE. Aplicaţiile se fac
direct la Comisia Europeană, fără intermediari din cadrul universităţilor din RM. În perioada
2005-2011, din Republica Moldova au beneficiat de programul Erasmus Mundus 41 de studenţi
şi 1 persoană din personalul universitar64.
•

HEREs - este o reţea de experţi naţionali specializaţi În reformarea sistemului de Învăţământ superior conform obiectivelor Procesului Bologna. Scopul de bază al echipelor
de experţi HEREs este: a) promovarea schimbului de cunoştinţe şi bune practici între instituţiile din ţările UE şi ţările partenere; b) susţinerea măsurilor de reformare structurală şi
strategiile legale de modernizarea şi dezvoltarea universităţilor.

Reţelele de experţi naţionali au fost constituite la sfârsitul anului 2006, iar începând cu 2008
activitatea acestora a început să fie finanţată de programul Tempus. Candidaţii sunt identificaţi
şi propuşi de Oficiile Naţionale Tempus, aprobaţi de autorităţi, de Delegaţia Uniunii Europene
şi în final sunt confirmaţi de EACEA (Agenţia Executivă „Educaţie, Audiovizual şi Cultură”).
Echipele HEREs diferă de la o ţară la alta, atât după numărul de experţi, cât şi după gradul de
activism al acestora. În Republica Moldova echipa HERE este organizată în 5 grupuri de lucru,
a câte 3-4 membri pentru fiecare, fiecare grup de lucru fiind responsabil de un domeniu prioritar. Domeniile prioritare sunt: a) asigurarea calităţii; b) sistem de învăţământ în 3 cicluri; c)
echivalarea şi calificarea, iar pentru anul 2010 echipa HERE a mai adăugat 2 domenii: educaţia
64Raport privind sistemul de învăţământ superior din Republica Moldova, http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/reviews/
moldova_review_of_higher_education.pdf , p.11
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orientată spre student (student based education) şi Cadrul Naţional al Calificărilor/Standarde
în Educaţie.

6.2. Impactul programelor europene asupra modernizării sistemului de învăţământ şi contribuţia acestora la implementarea Procesului Bologna în Republicii Moldova.
Reformarea şi modernizarea sistemelor de învăţământ superior din ţările partenere constituie
obiectivul de bază al programului Tempus. Deşi contribuţia programului Tempus în Republica
Moldova privind reformarea şi modernizarea sistemului de învăţământ superior este incontestabilă, măsura în care acesta şi-a atins obiectivele specifice, este dificil de stabilit. Proiectele
Tempus au avut un impact pozitiv asupra reformei curriculare, modernizării sistemului de gestionare a universităţilor, însă măsura în care au sporit capacităţile instituţiilor de învăţământ de a
colabora la nivel internaţional, la creşterea numărului absolvenţilor angajaţi în câmpul muncii,
este dificil de determinat. Principalele realizări ale proiectelor Tempus se atestă în domeniul
modernizării curriculum-ului, creării de parteneriate între instituţiile de învăţământ superior
din Republica Moldova şi cele din Uniunea Europeană, modernizarea gestionării universităţilor.
Anumite realizări, însă într-o măsură mai mică, se atestă în domeniul dezvoltării parteneriatelor
între universităţi şi întreprinderi, mobilitatea academică.
Proiectele Tempus au contribuit la dezvoltarea capitalului uman universitar. Personalul universitar afirmă că proiectele Tempus i-au ajutat să-şi dezvolte o gândire mai critică şi să identifice mai
uşor direcţiile strategice de dezvoltare a universităţilor65. O altă realizare menţionată de aceştia,
este faptul că datorită proiectelor Tempus se atestă o mai mare implicare a academicienilor tineri
şi a studenţilor în procesul de luare a deciziilor, în asigurarea calităţii etc. De asemenea, graţie
interacţionării profesorilor din Republica Moldova cu cei din Uniunea Europeană, s-au schimbat
într-o oarecare măsură metodele de predare şi perceperea relaţiei profesor-student.
Unul din obiectivele specifice a programului Tempus este reformarea sistemului de Învăţământ
prin intermediul reformei curriculare: modernizarea metodelor şi tehnicilor de predare-învăţare;
modificarea/modernizarea structurii cursurilor. În Republica Moldova prin intermediul proiectelor Tempus au fost introduse cursuri noi de Master, a fost modificat şi modernizat programul
de studii. Prin proiectele Tempus au fost acoperite domenii care erau noi sau chiar necunoscute
pentru Republica Moldova, care au permis introducerea de diplome noi, oferind noi posibilităţi de specializare studenţilor. Însă din toate masteratele constituite graţie proiectelor Tempus,
numai 1 sau 266, au fost instituite la cererea întreprinderilor. Nu se cunoaşte dacă constituirea
noilor programe de master a fost corelată cu cererea de pe piaţa muncii din Republica Moldova.
Datorita proiectelor Tempus s-a reuşit perfecţionarea sistemului de gestionare al universităţilor
în bază de tehnologii moderne. Mai multe instituţii de învăţământ, graţie proiectelor Tempus au
implementat sisteme moderne computerizate:
- de evidenţă şi gestionare a contingentului de studenţi,
- de management financiar universitar,
65 Studiu privind impactul programului Tempus III asupra sistemului de învăţământ superior din ţările partenere, http://eacea.ec.europa.eu/
tempus/tools/documents/tempus3_impact_study_en.pdf, pag. 34
66 Masterul privind securitatea şi calitatea alimentară, ASEM
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- de gestiune economică universitară;
- de management al bibliotecilor universitare.
Deşi la capitolul gestionare proiectele Tempus au avut un impact mai mult decît pozitiv, în ceea
ce ţine realizarea unei autonomii reale a universităţilor, rezultatele se lasă aşteptate.
Prin intermediul proiectelor Tempus au fost create mai multe parteneriate între instituţiile de Învăţământ superior din Republica Moldova şi cele din ţările Uniunii Europene. Parteneriatele au
permis realizarea schimbului de experienţă între personalul universitar din Republica Moldova
şi cel din instituţiile de învăţământ din Uniunea Europeană şi realizarea mai multor proiecte comune de cercetare. În acelaşi timp, numărul studenţilor care au avut posibilitatea să beneficieze
de pe urma acestor parteneriate rămâne a fi scăzut.
Proiectele Tempus au contribuit la mobilitatea academică, însă într-o măsură mai mică, mobilitatea nefiind obiectivul de bază al proiectelor Tempus. În perioada 1994-2010 peste 1000
de cadre didactice şi studenţi au vizitat universităţile din UE, fapt ce a contribuit la crearea de
parteneriate, dar şi la dezvoltarea personală a cadrelor care au beneficiat de aceste vizite. Republica Moldova a implementat Sistemul European de Credite Acumulative şi Transferabile în anul
2006, iar începând cu 2005, Suplimentul la Diplomă este eliberat tuturor studenţilor, pentru
marea majoritate de programe de studii, gratuit, în limba de predare şi/sau în engleză.
Deşi mobilitatea constituie unul din obiectivele de bază a procesului de la Bologna, în Republica
Moldova acesta este realizat în special prin intermediul programului Tempus şi Erasmus Mundus. De asemenea, nu există criterii şi obiective măsurabile privind mobilitatea ceea ce creează
dificultăţi în analiza impactului real al mobilităţii academice.
Totuşi trebuie de menţionat că schimbul de experienţă şi utilizarea practicilor de calitate continuă să fie redus. Instituţiile prestatoare de servicii educaţionale nu-şi pot extinde programele
şi acţiunile de colaborare cu instituţiile partenere din spaţiul Uniunii Europene şi cel al statelor
terţe, din cauza unor limitări normative (de exemplu, salarizarea cadrelor didactice sau a experţilor veniţi în instituţiile autohtone de învăţămînt)67.
Un domeniu aparte al proiectelor Tempus şi unul din obiectivele Procesului Bologna îl constituie dezvoltarea parteneriatului social şi a conexiunii formării universitare cu piaţa muncii prin
consolidarea legăturilor dintre instituţiile de învăţământ şi agenţii economici. Deşi impactul
proiectelor Tempus dezvoltate în acest domeniu este mai mic, anumite realizări au avut loc:
•

•

Instruirea personalului şi crearea în cadrul a două universităţi (UTM şi USM) a câte un
Centru Universitar de informare, orientare profesională şi plasare în câmpul muncii a
studenţilor (CENIOP);
Desfăşurarea activităţilor CENIOP privind orientarea profesională a potenţialilor studenţi ai UTM şi USM (activităţi în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar:
licee, ŞP, colegii), extinderea relaţiilor de parteneriat ale universităţilor cu întreprinderile şi partenerii sociali privind organizarea practicii, organizarea târgurilor locurilor de
muncă şi angajarea în câmpul muncii a absolvenţilor;

67 Nicolae Toderaş, studiul „Politica educaţională la doi de implementare a PAUERM: un nou impuls pentru perioada 2008-2011”, Centrul analitic
Expert-Grup şi Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, 2007.
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•

Elaborarea unui pachet de documente pentru reglementarea raporturilor „universitatestudent-întreprindere” pentru perioadele de practică etc.

De notat că aceste exemple pozitive sunt totuşi o excepţie, parteneriatul între sectorul privat şi
instituţiile prestatore de servicii educaţionale rămînînd unul redus. Acest fapt se datorează şi în
mare parte politicii de stat în domeniu, deoarece cotele de admitere la învăţămîntul superior sunt
instituite conform unor prognoze enunţate de unele instituţii publice de nivel central şi local.
Unul din domeniile în care proiectele Tempus au atestat un impact mai mic, este Asigurarea
Calităţii. Accentul programului Tempus asupra acestui domeniu s-a intensificat după aderarea
Republicii Moldova la Procesul Bologna, dar deşi au fost implementate câteva proiecte în acest
sens, rezultatele au fost nesemnificative68.
Din cele menţionate mai sus se atestă rezultate pozitive a programelor europene, însă posibilităţile oferite de acesta nu sunt fructificate la maximum. Spre exemplu, una din priorităţile
Tempus care s-a bucurat de cel mai înalt grad de implementare este înlăturarea impedimentelor
în calea mobilităţii studenţilor, prin implementarea suplimentului la diplomă şi instituirea sistemului european de credite transferabile. În pofida acestui fapt, mobilitatea academică rămâne
a fi redusă atât în rândul studenţilor, atât şi a personalului academic. Este necesar de a oferi o
transparenţă mai mare a activităţii programelor europene în Republica Moldova, inclusiv prin
îmbunătăţirea capacităţilor Oficiului Naţional Tempus şi valorificarea rolului studentului, prin
asigurarea unei implicări sporite la implementarea proiectelor Tempus.

6.3. Perspectivele programelor europene în domeniul învăţămîntului superior din RM
Programele europene contribuie la dezvoltarea sistemului de învăţământ superior din Republica
Moldova, inclusiv prin implementarea obiectivelor Procesului Bologna.
Începînd cu 2008, Republica Moldova a intrat în cea de a 4 etapă a programului Tempus, iar priorităţile naţionale identificate pentru această etapă vizează: a)Asigurarea calităţii în învăţămîntul
superior; b) Autonomia financiară a instituţiilor de învăţămînt; c) Formarea şi perfecţionarea
cadrelor didactice non-universitare; d) ECTS şi recunoaşterea actelor de studii şi a calificărilor;
e) Cadrul Naţional al Calificărilor. Continuarea reformării sistemului de învăţământ se impune
şi datorită angajamentelor Republicii Moldova asumate în procesul de negocieri ale Acordului de
Asociere RM-UE, care prevăd: modernizarea sistemului de educaţie şi de formare, ce contribuie
la sporirea calităţii, relevanţei şi accesului la educaţie; promovarea învăţării continue; consolidarea cooperării academice internaţionale şi a participării în programele de cooperare ale UE, sporirea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice; elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor.
Aceasta oferă noi oportunităţi de promovare a reformelor în domeniul sistemului de învăţământ
superior: a) implementarea proiectelor naţionale şi regionale; b) creşterea numărului de instituţii
implicare în implementarea proiectelor Tempus; c) o mai implicare a studenţilor în proiectele
Tempus, şi nu doar în ceea ce ţine de mobilitate, dar şi în domeniul asigurării calităţii, spre
exemplu; d) crearea de parteneriate între universităţi şi întreprinderi etc.
68 Învăţământul Superior în Europa 2010:Raport asupra Impactului Procesului de la Bologna, pag.25, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122RO.pdf
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De asemenea, nu este valorificat pe deplin potenţialul programului Erasmus Mundus, din 20052011 doar 41 de studenţi au beneficiat de acest program, atunci când obiectivul de bază al acestuia este mobilitatea academică. Există o percepţie greşită conform căreia programul Tempus se
ocupă în principal de mobilitatea academică, aceasta nu este decât una din activităţile proiectului, obiectivele acestuia fiind cu mult mai complexe. Erasmus-Mundus este prezent în Republica
Moldova din 2005, însă acesta este puţin vizibil, iar rezultatele sunt nesemnificative. În cadrul
programului Erasmus Mundus Cooperation Window, doar 2 universităţi sunt acreditate: Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea din Cahul, iar participarea studenţilor la Erasmus
Mundus Cooperation Window are loc doar prin intermediul universităţilor date. Bursele oferite
acoperă parţial costul studiilor într-o ţară europeană, pot dura de la o lună pînă la un an, iar
participanţii pot fi studenţi, profesori sau doctoranzi. Este necesar implicarea unui număr mai
mare de instituţii şi obţinerea unui număr mai mare de granturi pentru candidaţii din Republica
Moldova. Se resimte o necesitate sporită pentru stabilirea parteneriatelor dintre instituţiile de
învăţământ şi întreprinderi, aceasta va asigura nu doar o mai plasare a studenţilor pentru stagii,
dar va oferi şi o mai bună pregătire a studentului pentru piaţa muncii.
Echipa de experţi HEREs- oferă expertiză în domeniul implementării obiectivelor Procesului
Bologna. Este necesară realizarea unei transparenţe în activitatea acesteia, modul de desemnare a
experţilor, informaţii privind activitatea, cum beneficiază instituţiile de învăţământ în rezultatul
expertizei acestora
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7. CORELAREA SISTEMULUI
UNIVERSITAR LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII
7.1 Sistemul universitar din Republica Moldova în faţa
necesităţii de adaptare la cerinţele pieţei
În ultimul timp, sistemul universitar din Republica Moldova este expus la diverse tipuri de solicitări care îl obligă să se adapteze pentru a se racorda la aşa-numitele cerinţe ale pieţei muncii.
Aceste solicitări vin din diverse domenii şi sînt dificil de evaluat deoarece reprezintă un conglomerat de afirmaţii greu verificabile. În fond, situaţia creată reflectă un aparent antagonism
dintre angajatori şi universităţi, fapt care a şi determinat guvernul să includă pe lista priorităţilor
naţionale în cadrul documentului naţional de planificare strategică pentru anii 2012-2020 capitolul „Studii relevante pentru carieră”. Ideea principală a acestui document a fost de a demonstra
că principala deficienţă a sistemului universitar moldovenesc este slaba lui conectare la piaţa
muncii.69 Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au argumentat
această desincronizare dintre universităţi şi firme prin diverse statistici pe care le putem trece în
revistă.
-

-

-

-

Potrivit unui studiu, în sectorul economic 68,1% din companii menţionează decalajul
mare a tinerilor specialişti dintre cunoştinţele profesionale deţinute şi cele solicitate de
organizaţie.70
Conform studiului realizat de Expert Grup în cadrul analizei constrângerilor în creşterea economică s-a constatat că ponderea companiilor moldoveneşti ce identifică nivelul
scăzut al abilităţilor de muncă ca o constrângere majoră aproape s-a triplat din 20072009 a fost de 41,3%, mai mare decât media în ţările similare. 71
Conform rezultatelor Sondajului privind instruirea iniţială, efectuat de Expert Grup,
principalele abilităţi care le lipsesc tinerilor angajaţi pentru serviciu sunt cunoştinţele
specifice necesare pentru o anumită poziţie (35.4%) şi abilităţile personale (27.7%).
Un număr relativ mare de absolvenţi care intră pe piaţa muncii (40% din absolvenţii
anilor 2007-2008 care şi-au găsit un loc de muncă) susţin că au nevoie de instruire suplimentară pentru a face faţă cerinţelor locului de muncă.
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică cu privire la plasarea în cîmpul muncii
a tinerilor specialişti (promoţia 2009), din 26,6 mii absolvenţi în timp de 1 an de zile
după absolvire s-au angajat în cîmpul muncii doar 3883 persoane, ceea ce înregistrează
o rată de ocupare de circa 14,6%. Cei mai mulţi au fost angajaţi absolvenţii care au absolvit domeniile „Ştiinţe sociale, economice şi drept” (1697 persoane), „Educaţie” (896
persoane) precum şi „Inginerie, tehnologii de prelucrare, arhitectură şi construcţii”

69 În documentul “Propunerea de politică publică iniţiată de Ministerul Educaţiei: Consolidarea capacităţilor manageriale ale universităţilor”
concluzia este expusă în felul ca un verdict “Aşadar, constatăm că sistemul de învăţământul superior cu greu reuşeşte să furnizeze forţă de muncă
de calitate înaltă şi să răspundă necesităţilor economiei şi angajatorilor. Astfel că problema cu care se confruntă sistemul superior de învăţământ
constă în capacitatea limitată a sistemului universitar de formare cadrelor înalt calificate şi competitive.”
70 „Relaţiile de muncă în Republica Moldova din perspectiva companiilor”, realizat de PNUD şi Guvernul Belgiei
71 Raport de Tara, Analiza relaţiei dintre dezvoltarea capitalului uman si echitate in Republica Moldova, Expert Grup 2010-2011
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(507 persoane). Cele mai multe persoane au fost angajate la specialităţile: „Drept” (411
persoane), „Finanţe şi bănci” (365 persoane), „Contabilitate” (269 persoane), „Ştiinţe
ale educaţiei” (190 persoane), „Medicină generală”(225 persoane). Cel mai mic număr
de absolvenţi angajaţi s-a înregistrat la domeniile: „Agricultura” (50 persoane), „Ştiinţe
umanitare şi arte” (113 persoane), „Ştiinţe” (117 persoane), iar la un şir de specialităţi,
precum: „Ştiinţele solului”, „Astronomie”, „Ingineria şi tehnologia transportului feroviar”, „Protecţia plantelor”, „Protecţia mediului” s-a înregistrat cel mai jos nivel de ocupare, fiind angajat doar cîte un absolvent.72
-

Potrivit unei sinteze elaborate în cadrul Consiliului Consultativ al Ministerului Educaţiei din 26 iulie, 2011, proporţia lucrătorilor neangajaţi cu diplome din ciclul terţiar s-a
dublat – între 2000 şi 2008, cercetările gospodăriilor casnice şi ale forţei de muncă au
relevat că proporţia şomerilor cu diplome de învăţământ superior s-a ridicat de la 9 la
sută până la 18 la sută.

Chiar dacă aceste statistici par a fi imbatabile ele nu pot fi acceptate în mod necritic iar sistemul universitar nu trebuie să fie făcut responsabil în totalitate pentru decalajele existente dintre
oferta universitară şi piaţa muncii. În sprijinul acestor afirmaţii vin, cel puţin, cîteva argumente:
-

-

-

Insatisfacţia angajatorilor faţă de tinerii absolvenţi reflectă deseori alte motive decît
slaba pregătire a tinerilor. În acest sens, este memorabilă intervenţia Prim-Ministrului
Vlad Filat din luna decembrie 2011, care şi-a manifestat nemulţumirea faţă de practica
vicioasă a angajatorilor de a solicita de la tinerii absolvenţi experienţă de muncă, considerînd-o drept o încălcare a drepturilor tinerilor.73 Discuţia a avut continuare deoarece
în propunerile pentru noua politică bugetar fiscală pentru anul 2012, Partidul Democrat din Moldova, a inclus pe loc de cinste ideea de reducere cotei de asigurări sociale
achitate de către angajatori pentru tinerii angajaţi de la 23% la 15%, astfel admiţînd şi
ei că angajatorii sînt deseori dezinteresaţi în a-i lua pe tineri la lucru.74
Slaba inserţie a absolvenţilor în cîmpul muncii poate fi pusă în relaţie cu neatractivitatea salarială, fapt care conduce la o emigrare în masă a tinerilor, fenomen care, mai
curînd, atestă o pregătire bună a absolvenţilor , deoarece ei îşi pot găsi de lucru peste
hotare. Acest fapt este recunoscut chiar şi de documentele oficiale: „Emigrarea forţei de
muncă devine o problemă serioasă pentru Republica Moldova. Cei care achiziţionează
un nivel înalt de abilităţi profesionale nu sunt satisfăcuţi de nivelul de salarizare şi de
condiţiile de muncă şi migrează în statele cu un nivel mai înalt de trai. În 2010, 17,7 %
din tinerii de 15-29 ani au migrat peste hotarele ţării. În consecinţă, pe piaţa muncii se
agravează şi mai mult dezechilibrul dintre cerere şi ofertă, precum şi deficitul de forţă
de muncă calificată. Astfel, economia naţională devine necompetitivă, iar nivelul de trai
lasă de dorit.”75
Statisticile nu reflectă în permanenţă o cădere continuă a numărului de absolvenţi luaţi la lucru ci indică o creştere considerabilă a acestui indicator în 2010 faţă de 2009
şi a 2009 faţă de 2008. De fapt, însăşi metodologia estimării inserţiei absolvenţilor în
cîmpul muncii trezeşte îndoieli, existînd bănuieli serioase cu privire la faptul că aceste

72 “Raport Social 2011. Piaţa Muncii din Republica Moldova”, document pregătit de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii
Moldova
73 În articolul “Filat îngrijorat de soarta tinerilor absolvenţi: Să fie angajaţi, chiar dacă nu au experienţă”, Prim-Ministrul Moldovei declară „Am
discutat de multe ori situaţia tinerilor absolvenţi, dar nu am reuşit să indentificăm o soluţie, de aceea revin la subiect. La angajare li se solicită
experienţă, deşi legea prevede altceva. Cum un tânăr poate primi experienţă, dacă nu poate să se angajeze? Pe urmă avem întrebări de ce pleacă
tinerii din ţară”. http://unimedia.md/?mod=news&id=41980
74 Politica bugetar-fiscală pentru anul 2012: PDM vs PLDM, http://unimedia.md/?mod=news&id=42010
75 “Propunerea de politică publică iniţiată de Ministerul Educaţiei: Consolidarea capacităţilor manageriale ale universităţilor”, 2011
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date nu reflectă situaţia reală de pe piaţă, numărul angajărilor putînd fi mai mare. Dar
chiar şi aceste statistici incomplete, în mod inexplicabil, relevă creşterea considerabilă a
numărului de angajări în 2010 în comparaţie cu 2009 şi 2008. Din tabelul de mai jos
vedem că faţă de anul 2009, ponderea absolvenţilor plasaţi în cîmpul muncii creşte cam
cu o treime, atingînd 24 % din totalul absolvenţilor. Dar şi în 2009 ponderea tinerilor
angajaţi (15 %) este cu mult mai mare decît cea din 2008 – 10,2%. Această creştere a
absolvenţilor care-şi găsesc serviciu nu este explicată sub nici o formă, fapt care pune
sub semnul îndoielii obiectivitatea abordării.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Superior
10,3
13,6
9,3
10,2
15
Diagrama 1. Ponderea plasării în câmpul muncii a absolvenţilor învăţământului 23,7
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Astfel, teza „vinovăţiei” sistemului universitar faţă de angajatori, piaţa muncii şi, în definitiv,
pentru creşterea economică lentă a Republicii Moldova nu întruneşte suficiente argumente. Cu
toate acestea, presiunea asupra instituţiilor de învăţămînt superior rămîne extrem de ridicată
deoarece ea exprimă felul în care este astăzi conceput Procesul de la Bologna, în varianta sa „lisabonizată”, care pune accentul mai mult pe competiţie decît pe cooperare şi convergenţă. Universităţile sînt obligate astăzi să-şi justifice propria lor „utilitate” bazată pe eficienţă, renunţînd
parţial la principiul umanist, „humboldtian” de concepere a educaţie şi sînt somate să-şi asume
din ce în ce mai mult funcţii „economice”.
Această funcţie de „servire” a economiei statului nu poate fi realizată în exclusivitate de către sistemul universitar, care este doar un subsistem al sistemului economic. Din acest punct de vedere,
poate fi atestată o încercare a statului de a responsabiliza doar universităţile pentru neadaptarea
lor la piaţa muncii. În acelaşi timp, structurile statale pretind că fac eforturi susţinute pentru a
planifica exact necesităţile de resurse umane, susţinînd că transmit această informaţie veridică
către universităţi. Trebuie, însă, să recunoaştem că capacităţile statului de a face prognoze în ceea
ce priveşte necesarul de resurse umane este extrem de limitată, fapt care conduce la imposibilitatea formulării unei „comenzi de stat” cît de cît desluşită. 77
76 “Raport Social 2011. Piaţa Muncii din Republica Moldova”, document pregătit de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii
Moldova
77În documentul “Propunerea de politică publică iniţiată de Ministerul Educaţiei: Consolidarea capacităţilor manageriale ale universităţilor” , concluzia autorităţilor sună destul de dezamăgitor, „Stabilirea prognozelor este un proces dificil în condiţiile unei economii de piaţă nestabile, aflate
în criză, unde forţa de muncă este în continuă migrare, iar priorităţile economiei naţionale sînt definite în termeni generali”.
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În aceste condiţii, este necesar să urmărim mai atent felul în care statul stabileşte priorităţile
(planurile de înmatriculare şi prognozele) pentru instituţiile de învăţămînt superior şi criteriile
de care se conduce.

7.2 Relaţia Stat - Universităţi în domeniul corelării ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii
În general, se consideră că intervenţia masivă a statului în vederea unor planificări a fluxurilor
de studenţi a devenit evidentă în anii 2005-2006, atunci cînd a fost adoptată Hotărîrea 434 “Cu
privire la planurile unice de înmatriculare în anul 2006 a studenţilor şi elevilor în instituţiile
de învăţămînt superior (ciclul I), mediu de specialitate şi secundar profesional”, care a introdus
pentru prima dată cote de înmatriculare pentru toate instituţiile atît publice cît şi private. Cu
toate acestea, tentative de planificare au existat încă în anii 90. Pentru a face o estimare cantitativă a solicitărilor de forţă de muncă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, foloseşte
informaţia din chestionarea agenţilor economici şi a structurilor de stat. Reglementarea procesului de formare profesională şi racordarea la necesităţile pieţei forţei de muncă se face în baza
prevederilor Legii Învăţământului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, prin care Guvernul reglementează procesul de înmatriculare la studii indiferent de tipul de învăţământ şi de finanţare şi Legii
nr.142-XVI din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formarea profesională şi a specialiştilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, prin
care Guvernul este obligat să stabilească modul de coordonare a cotei de pregătire a cadrelor în
instituţiile de învăţământ superior private şi în cele de stat pe bază de contract cu achitarea taxei
de studii. În acest proces se implică şi Ministerul Economiei, reieşind din programele de dezvoltare strategică a unor ramuri ale economiei naţionale. La elaborarea planului de înmatriculare
se ţine cont de necesitatea de specialişti pentru activităţile economice, proporţionalitatea între
pregătirea cadrelor şi oferta locurilor de muncă din ţară, surplusul de cadre ce creează dificultăţi
la angajarea în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, tendinţele demografice. Reglementarea de către stat a înmatriculării în instituţiile de învăţământ superior se efectuează în scopul stabilirii coraportului populaţiei ocupate după nivelul de pregătire: funcţionari şi
personal de conducere; specialişti; muncitori. Cu toate acestea, planificarea pînă în 2006 a avut
un caracter simbolic, structurile statului neavînd mijloace suficiente pentru a orienta sistemul
universitar spre trebuinţele ipotetice ale pieţei.
Hotărîrea 434 luată în 2006 de guvernarea PCRM a avut un substrat clar ideologic. Politicile
educaţionale promovate de guvernul de atunci al Republicii Moldova se înscriau în contextul
eforturilor întreprinse în statele europene de reglementare a fluxurilor de studenţi printr-o intervenţie planificatoare, motivată de necesitatea pregătirii unui număr suficient de specialişti
calificaţi necesari pentru acoperirea trebuinţelor economice de cadre calificate. Cu toate acestea,
mijloacele utilizate şi viziunea ce anima politicile guvernamentale din acea perioadă, nu păreau
a fi deloc europene. Principalele acţiuni întreprinse de autorităţi în vederea realizării acestui
obiectiv ţineau de modificarea voluntară a ofertei de cadre pentru economia naţională, neglijîndu-se aspectele legate de cererea reală de pe piaţă. Cu alte cuvinte, guvernul reducea efectivele
de studenţi din contul unor specialităţi considerate a fi fără perspectivă (economie, drept, studii
cu frecvenţă redusă), dar se preocupa mai puţin de crearea locurilor de muncă, încrezîndu-se în
vechiul principiu economic a lui Say potrivit căruia “oferta creează în mod automat cererea”.78
78 Cornel Ciurea, Leonid Litra, „Impactul politicilor autorităţilor publice centrale asupra sistemului universitar din Republica Moldova”, 2009,
http://www.viitorul.org/public/2018/ro/STUDIU%20EDUCATIE.pdf
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De asemenea, guvernul PCRM a pledat la nivel ideologic în favoarea şcolilor profesionale în
detrimentul studiilor universitare, considerate a fi fără valoare economică. Această idee a fost
expusă în 2009 de către vice-premierul Victor Stepaniuc, care pleda în favoarea unei „profesionalizări” a învăţămîntului.79 Această viziune a generat şi un nou document de politici publice
– Prognoza înmatriculării în anii 2010-2014 în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul I), la
masterat (ciclul II), mediu de specialitate şi secundar profesional. Conform prognozei, în anii
2010-2014 se propunea reducerea anuală cu 5 la sută a înmatriculării la studii în învatamîntul
superior la ciclul I, ceea ce ar fi însemnat diminuarea tinerilor înmatriculaţi de la 19030 (2010)
pînă la 15660 (2014) iar numărul elevilor înmatriculaţi în învăţămîntul mediu de specialitate
avea să se majoreze pînă la 14300 de persoane către anul 2014 faţă de 12025 persoane prognozate pentru anul 2010 sau cu circa 19 la sută.
Este de remarcat, de asemenea, că această prognoză prevedea o reducere totală drastică a înmatriculărilor pînă în anul 2014. Cel mai mare perdant avea să se dovedească Ştiinţele Sociale,
Economice şi Drept, care aveau să scadă din 2010 pînă în 2014 cu aproximativ 1000 de înmatriculări, ceea ce reprezintă practic un sfert din contingent (ciclul I). În acelaşi timp, guvernarea
comunistă considera că doar agricultura va putea să atragă mai mulţi studenţi, diferenţa faţă de
2010 (700 de studenţi) fiind în 2014 de doar 10 înmatriculări (710).
Tabelul 1. Diminuarea numărului de înmatriculări potrivit Prognozei înmatriculării în anii
2010-2014 în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul I)

Educaţie
Ştiinţe umanitare şi arte
Ştiinţe Sociale, Economice şi Drept
Ştiinţe
Inginerie, Tehnologii de Prelucrare, Arhitectură şi Construcţii
Agricultură
Sănătate
Servicii

2010
3540
1460
4290
1740
4900
700
700
1115

2014
2649
1031
3260
1315
4410
710
700
1000

Această prognoză a fost abandonată, după cum pretind oficialităţile de la Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei, de îndată ce în luna iulie s-a produs schimbarea guvernării în
favoarea Alianţei pentru Integrare Europeană I, fapt care demonstrează o dată în plus că între
guvernări nu există multă continuitate. Noua guvernare, spre deosebire de cea veche, nu avea,
iniţial, la dispoziţie, o concepţie clară asupra planificării economiei naţionale prin corelarea
ofertei universitare cu cererea de pe piaţa muncii, deşi ea n-a dorit să abroge hotărârea legată
de instituirea cotelor. Din această cauză guvernarea a abordat mai curînd o viziune permisivă
asupra înmatriculărilor, fără a încerca să pedepsească instituţiile care depăşeau limitele înmatriculărilor, ceea ce reprezintă, totuşi, o invitaţie spre neorîndiuală şi anarhie. În consecinţă, cifrele
înmatriculărilor din 2010 au răsturnat toate prognozele făcute în perioada comuniştilor. Astfel,
ponderea ştiinţelor sociale, economice şi drept a înregistrat o creştere spectaculoasă din totalul
domeniilor, crescînd de la 26,8% la 34,4%, ceea ce însemna că dorinţa guvernării comuniste de
a stopa dezvoltarea acestui domeniu era de nesusţinut. De asemenea, observăm o scădere sub79 Victor Stepaniuc a formulat următorul crez „educaţional”: „Acum câţiva ani, în R. Moldova din fiecare 10 de studenţi 6 învăţau în instituţii de
învăţământ superior şi doar 4 în învăţământul mediu de specialitate şi profesional. Am avut o perioadă mai mare această piramidă răsturnată, însă
în prezent se prefigurează o altă situaţie. În învăţământul mediu de specialitate şi profesional ajung mai multe persoane şi această tendinţă va fi
păstrată şi în următorii ani”. Stepaniuc V., Mai puţini studenţi vor fi înmatriculaţi în acest an, 22 aprilie 2009, Info-Prim Neo
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Chiar dacă în 2010 statul nu a intervenit masiv în vederea reglementării ofertei universitare, el a
fost obligat să revină la acest subiect în 2011 din mai multe cauze, una din ele fiind şi necesitatea
de a respecta angajamentele asumate faţă de structurile internaţionale (FMI, Banca Mondială) în
vederea reducerii cheltuielilor bugetare alocate pentru învăţămîntul superior. Astfel, ideea de corelare a ofertei universitare cu cererea de pe piaţa muncii descrie, de fapt, de data aceasta dorinţa
guvernului de a minimiza prelevările bugetare în domeniul universitar fără a pierde, însă, controlul asupra acestora. Ideea dată este exprimată tranşant în documentul de Propunere de Politică
Publică în care universităţilor li se solicită să se mulţumească cu o finanţare din partea statului la
nivelul actualei comenzi de stat de 28% (faţă de 54% cît este în 2011) . Concomitent, documentul face o pledoarie în favoarea corelării ofertei universitare: „Racordarea sistemului educaţional
la cerinţele pieţei este crucială. Continuarea acestei situaţii reprezintă un risc şi pentru sistemul
educaţional pentru că în contextul deschiderii posibilităţilor de accesare a învăţământului din
spaţiul european potenţialii studenţi, vor prefera alte destinaţii educaţionale. Diminuarea cererii
pentru studiile universitare autohtone ar putea produce criza sistemului universitar.”
În consecinţă, în baza unei viziuni destul de pesimiste cu privire la solicitările pieţei muncii,
în 2011 a fost elaborat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei, un studiu
privind necesităţile în cadre cu studii superioare. Reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei susţin că nu există legătură între acest studiu şi prognozele realizate anterior, deşi metodele utilizate sînt aceleaşi. Este de remarcat că acest raport nu mai lua în calcul
viitoarele planuri de înmatriculare ci evalua solicitările viitoare ce ar putea parveni din partea
angajatorilor pînă în 2016 (în tabelul de mai jos, prezentăm datele doar pînă în 2014). Această
evaluare se întemeia pe o viziune statică asupra dezvoltării economice a Republicii Moldova
şi estima mişcările de personal din ultima perioadă, extrapolîndu-le asupra perioadei viitoare.
80 “Raport Social 2011. Piaţa Muncii din Republica Moldova”, document pregătit de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii
Moldova
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Rezultatele studiului s-au dovedit destul de descurajante pentru sistemul universitar şi, în fond,
ele condamnă instituţiile superioare la dispariţie în cazul în care obiectivul racordării la piaţa
muncii ar fi unul determinant pentru ele. Dacă comparăm cifrele înmatriculărilor din prognoza
din 2009 pentru perioada 2010 – 2014 (Tabelul 2) cu solicitările ipotetice ale pieţei muncii din
aceeaşi perioadă (Tabelul 4) vom constată decalaje enorme (chiar dacă o asemenea comparaţie
nu este total justificată).
Tabelul 2. Necesităţile de personal cu studii superioare pe perioada 2011-201481
2011
Educaţie
1327
Ştiinţe umanitare şi arte
472
Ştiinţe Sociale, Economice şi Drept
1133
Ştiinţe
173
Inginerie, Tehnologii de Prelucrare, Arhitectură 640
şi Construcţii
Agricultură
215
Sănătate
843

2012
941
414
983
173
669

2013
903
310
918
169
589

2014
781
313
1052
155
672

204
839

174
835

193
834

Acest studiu realizat de Ministerul Muncii relevă faptul că solicitările pieţei muncii sînt de aproximativ patru ori mai mici decît înmatriculările făcute de universităţi (în cazul ingineriei şi tehnologiilor de prelucrare decalajele sînt şi mai mari şi doar în cazul domeniului sănătăţii aşteptările
sînt pozitive, ele fiind mai mari decît cifrele din prognoza din 2009). Cifrele din acest studiu ar
putea servi la definirea comenzii de stat în baza căreia Ministerul Educaţiei va aloca fondurile
bugetare pentru instituţiile de învăţămînt superior. Restul alocărilor vor veni, probabil, pe seama
contractelor, tinerii angajîndu-se pe cont propriu să-şi caute locuri de lucru (deşi, în mod evident,
nu există nici o corespondenţă între necesităţile identificate în studiul Ministerului Muncii şi ocuparea locurilor disponibile de către studenţii bugetari). Cu toate acestea, considerăm că mult mai
echitabilă ar fi finanţarea sistemului universitar în temeiul îndeplinirii criteriilor de performanţă
de către universităţi, criterii care vor fi stabilite de către viitoarea Agenţie de Asigurare a Calităţii,
despre care s-a vorbit în capitolul dedicat asigurării calităţii.
În concluzie, putem constata reluarea în ultimul an a încercărilor statului de a corela cerinţele
pieţei muncii la oferta universitară. Aceste tentative devin mai rafinate, luînd forma unor studii
a căror metodologie şi tehnici de obţinere a datelor, rămîn, totuşi, nefundamentate. Cu toate
acestea, studiile realizate induc opinia că sistemul universitar ar fi supradimensionat şi irositor
de resurse. În baza acestor studii de o calitate, totuşi, îndoielnică statul îşi va construi în continuare politicile de adaptare a sistemului universitar la rigorile economiei de piaţă, încercînd să
micşoreze considerabil cota sa de participare la efortul educaţional, dar menţionînd în acelaşi
timp controlul asupra universităţilor.

81 Nina Pungă, „Studiu cu privire la necesităţile de personal cu studii superioare pe perioada 2011-2016”, http://mpsfc.gov.md/md/studii/

SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
ÎN CONTEXTUL PROCESULUI BOLOGNA: 2005-2011

71

8. SONDAJUL DE OPINIE PUBLICĂ:
„PROCESUL DE LA BOLOGNA ÎN
REPUBLICA MOLDOVA”
Sondajul a fost realizat în perioada 20 noiembrie – 1 decembrie de către Laboratorul de Ştiinţe
Politice de pe lîngă facultatea de Ştiinţe politice şi Relaţii Internaţionale şi a cuprins 504 studenţi
şi 69 de profesori. La realizarea sondajului s-a ţinut cont de profilul instituţiei, gradul originea
etnică, vîrsta şi sexul respondentului. A fost respectată proporţia instituţiilor private şi celor de
stat. Ideea de bază a fost de a vedea dacă noile reforme sînt percepute ca fiind pozitive de către
studenţi şi cadrele didactice, aceste două grupuri fiind cele mai puţin vocale şi a căror atitudine
nu poate fi, deseori, identificată prin metoda interviurilor. În acelaşi timp, s-a dorit compararea
sistemului constituit după introducerea ciclurilor şi creditelor transferabile cu sistemul anterior,
cunoscut mai bine de către profesori şi studenţi.

8.1 Percepţia studenţilor şi profesorilor privind
trecerea la sistemul de II cicluri
Reforma în învăţămîntul superior a prevăzut schimbări profunde conceptuale în domeniul educaţiei. Obiectivele Procesului Bologna au drept scop crearea unui Spaţiu European al Învăţămîntului Superior prin asigurarea calităţii, a compatibilităţii calificărilor precum şi prin promovarea mobilităţii studenţilor. După mai mulţi ani de la implementarea Procesului Bologna
în Republica Moldova constatăm că opiniile privind rezultatele reformei sunt contradictorii
practic în raport cu toate dimensiunile noului sistem de învăţămînt superior. Atitudinea negativă faţă de impactul reformei este evidenţiată cu precădere în legătură cu sistemul celor II cicluri.
Diagrama 1. În opinia Dvs., care ar fi laturile negative ale divizării sistemului de
invăţămînt superior in două cicluri? (Opinii exprimate de către corpul profesoral)
1.3.După opinia Dvs., care ar fi laturile negative ale divizării sistemului de invăţămint s %

Acces limitat la ciclul II
1

Acces limitat la ciclul
1,0% II

2

Perioada mai mare de timp pentru studii

20,0%
Perioada mai mare
de timp
pentru studii
14,4%

3

Studii necalitative

4

Lipsa stimulentelor pentru studii la ciclul II

Studii necalitative25,5%

15,6%

20,0%

7,2%

16,3%

14,4%
Caracterul negativ al reformei şi realizarea ei imperfectă
16,3%
Lipsa stimulentelor7,2%
pentru
6 Valoarea scăzută a studiilor fără masterat
studii la ciclul II 15,6%
5

7

Lipsa laturilor negative25,5%
Total

1,0%
Caracterul negativ
al
reformei şi realizarea ei
100,0%
imperfectă
Valoarea scăzută a studiilor
fără masterat
Lipsa laturilor negative
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Mai mult de jumătate din numărul profesorilor chestionaţi consideră că divizarea sistemului de
învăţămînt superior în II cicluri a
însemnat scăderea calităţii studiilor. Aceste rezultate sunt surprinzătoare fiindcă reflectă atitudinea
celor care răspund direct de asigurarea calităţii studiilor în instituţiile de învăţămînt superior.
O altă latură negativă este lipsa
stimulentelor pentru studii la ciclul II. De fapt, această atitudine
demonstrează îngrijorarea profe-

sorilor faţă de reducerea numărului de ore. De asemenea, este o reflectare a faptului că scopurile
Procesului de la Bologna nu au fost în totalitate înţelese, deoarece nu se presupune că absolvenţii
ciclului I ar trebui să urmeze neapărat şi programele de master. Este de asemenea important de
menţionat că 15% din cei chestionaţi consideră că reforma a fost implementată cu deficienţe.
Diagrama 2. Cum credeți, valoarea cărei diplome de licențe este mai mare: diploma după
formula veche (5 ani de studii) sau diploma de licenţă a procesului de Bologna(3 ani de
studii)? (Opinii exprimate de către corpul profesoral)

1.8. Cum credeti,valoarea carei diplome de licente este mai mare: diploma dupa formula

%

Rezultatele acestui chestionar susţin o altă ipoteză emisă, potrivit
27,9%
1 Valoarea dipomei de licenta a Procesului de la Bologna este mai mare
27,9%
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31,4%
universităţi precum diploma de
28,1%
3 Au aceiasi valoare
28,1%
licenţă a sistemului preBologna ar
4 Nu stiu, greu de spus
12,6%
100,0%
fi mai valoroasă decît cea a ProceTotal
31,4%
sului Bologna. Mai mult de 71%
din lectorii intervievaţi consideră că valoarea diplomei de licenValoarea dipomei de licenta a Procesului de la Bologna este mai mare
ţă dupa formulă veche este mai
Valoarea diplomei de licenta dupa formula veche este mai mare
mare. Iar percepţia profesorilor
Au aceiasi valoare
este transmisă studenţilor pe care
Nu stiu, greu de spus
pot să-i influenţeze pe parcursul
orelor de curs. În mod indirect,
răspunsurile profesorilor oferă şi atitudinea acestora faţă de noul sistem care presupune un angajament de elaborare a unor planuri de învăţămînt şi racordarea continuă a acestora la rigorile
Procesului de la Bologna.
12,6%

Diagrama 3. Cum credeti, de ce masteratul în țara noastră nu este atît de mult solicitat de
studenți? (Opinii exprimate de către corpul profesoral)
Această diagramă reflectă cauzele care ar împiedica continuarea
6%
2%
Lipsa de motivatie
6%
studiilor la programele de master.
48%
12%
Studiile la masterat sunt scumpe
Doar 3% din cei intervievaţi conStimularea slabă de studenti
sideră că masteratul este solicitat
23%
Nu este mediatizat
pe piaţa muncii. În partea opusă,
Studiul prea teoretizat
48% sunt de o părere contrarie.
O piedică mare pentru a continua
Este solicitat
studiile la ciclul II este suma contractelor pentru a studia la masterat. De fapt, statul oferă mai puţină burse la studiile de master în comparaţie cu ciclul I şi, drept urmare, mulţi candidaţi nu au
resursele financiare necesare pentru a studia la ciclul II.
3%

Masteratul nu este solicitat pe piata
muncii
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Diagrama 4. Există diferite păreri privind necesitatea studiilor de masterat în cadrul învăţământului universitar. Cu care din acestea aţi fi de acord Dvs.? (Opinii exprimate de către studenţi)
1.4.

Există diferite păreri privind necesitatea studiilor de masterat în cadrul învăţământului universitar. Cu care din a

Potrivit datelor din diagrama nr.
4, circa 60% din numărul res58,5%
60,0%
52,7%
pondenţilor consideră în conti50,0%
Din numarul Din num
nuare că masteratul oferă studii
1 Masteratul asigură cariera şi creşterea profesională
58,5% 27,4%
40,0%
2 Masteratul facilitează angajarea în câmpul muncii
24,7%
superioare
complete. Doar 6%
52,7%
30,0%
27,4%
30,0%
3 Masteratul
oferă studii superioare
complete
64,0% 30,0%
24,7%
sunt
de
părerea
că ciclul I ofe4 Masteratul nu este necesar, deoarece studiile de licenţă (bacalaureatul) şi sunt studii superioare
2,8%
19,5%
6,0%
20,0%
5 Masteratul nu este solicitat pe piaţa de muncă din ţara noastră
12,3%
ră 5,8%
studii superioare complete.
12,3%
9,1%
6 Nu există stimulente pentru studii la ciclul doi
9,1%
19,5%
10,0%
6,0%
5,8%
Rezultatele
sunt interesante din
2,8%
7 Altele
0,1%
0,2%
0,2% 0,1%
0,0%
Total
213.20%***
100.0%
considerentul
că după mai mult
de 6 ani de la implementarea
Procesului Bologna în Republica
Din numarul respondentilor
Din numarul raspusurilor
Moldova un număr foarte mare
din studenţi consideră că ciclul I
nu ar oferi studii superioare complete. Aceste rezultate pot fi explicate prin faptul că IÎS susţin
ideea potrivit căreia ciclul I nu ar oferi studii superioare complete din motive financiare. Trebuie
de menţionat că este important şi numărul respondenţilor care consideră că masteratul asigură
cariera şi creşterea profesională şi facilitează angajarea în câmpul muncii.
70,0%

64,0%

Masteratul asigură
cariera şi creşterea
profesională

Masteratul
facilitează
angajarea în
câmpul muncii

Nu există
Masteratul oferă Masteratul nu este Masteratul nu este
studii superioare necesar, deoarece solicitat pe piaţa de stimulente pentru
studii la ciclul doi
complete
studiile de licenţă muncă din ţara
noastră
(bacalaureatul) şi
sunt studii
superioare

Altele

8.2 Percepţia studenţilor şi profesorilor privind mobilitatea
academică
Mobilitatea academică este unul din obiectivele de bază ale Procesului Bologna. Funcţionarea
Spaţiului European al Învăţămîntului Superior este într-o legătură directă cu promovarea mobilităţii academice. Republica Moldova, din păcate, are înregistrate rezultate modeste la acest capitol din varii motive. De fapt, chiar şi la nivel european numărul de mobilităţi este sub aşteptări.
Diagrama 5. Dacă NU aţi participat în programele de mobilitate a profesorilor, din ce cauză? (Opinii exprimate de către profesori)
Dacă NU aţi participat în programele de mobilitate a

profesorilor din ce cauză?
1 Nu cunosc limba engleză

%

Chart Title43,0%

2 Lipsa de finanțe

14,0%

3 Nu am experiență

43,0%

Total

100,0%

43%

43%
Nu cunosc limba engleză
Lipsa de finanțe
Nu am experiență
14%
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Din numărul total al profesorilor chestionaţi, doar 28.6% au
aplicat pentru vreun program de
mobilitate. Dintre cei care nu au
aplicat, 43% au invocat problema necunoaşterii limbii engleze
şi alţi 43% lipsa resurselor financiare. Din aceste considerente, programele europene sau ale
unor state europene reprezintă
principala sursă a susţinerii mobilităţii profesorilor.

Diagrama 6. Aţi aplicat pentru vreun program de mobilitate studenţească? (Opinii
exprimate de către studenţi)
%

12.
Aţi aplicat
pentru vreun program
de
mobilitate
studenţească?
1.

4,9%
11,5%

1 Da

11,5%

2 Nu

83,5%

3 Greu de spus, n

4,9%

Total

100,0%

83,5%

Da

Nu

Greu de spus, nustiu

Rezultatele acestui diagrame demonstrează faptul că mobilitate
academică a studenţilor din Republica Moldova este departe de
a fi considerată drept o practică
instituţionalizată. Doar 11,5%
din studenţii intervievaţi au aplicat pentru vreun program de mobilitate studenţească. Iar numărul
celor care au reuşit ar fi probabil şi
mai mic.

Dacă NU aţi participat în
Diagrama
7. Dacă NU aţi participat în programele de mobilitate studenţească, din ce
programele de mobilitate
studenţească,
din ce cauză? (puteţi
alege
mai
multe
(puteţi alege
mai multe variante de răspuns) (Opinii exprimate de către studenţi)
variante de răspuns
%
2.13.

1

Nu am avut informaţii

34,4%

cauză?

34,40%

Chart
19,10%Title

Rezultatele chestionarului arată că
circa 43,5 % din studenţii intervi4 Nu am experienţă
11,7%
11,70%
5%
evaţi, adică mai mult de o treime,
5 Nu am cunoştinţe necesare
4,7%
4,70%
12%
34%
nu au avut informaţii despre pro8 Total
0,2%
0,20%
Nu am avut informaţii
gramele de mobilitate. Drept cauză
Nu cunosc limba engleză
am putea invoca faptul că o bună
30%
Lipsa de finanţe
parte a studenţilor ori nu cunosc
Nu am experienţă
19%
Nu am cunoştinţe necesare
posibilităţile Procesului Bologna,
ori nu sunt interesaţi de programele de mobilitate. Probabil, o parte
din vină revine şi IÎS care ar putea
să discute cu studenţii pe subiectele mobilităţii studenţeşti. Lipsa
finanţelor (20,7%) şi necunoaşterea limbii engleze (20,2%) sunt alte două cauze importante care
constrîng procesul de mobilitate a studenţilor. Sunt două alte probleme invocate care împiedică
promovarea mobilităţii în rîndul studenţilor.
2

Nu cunosc limba engleză

19,1%

3

Lipsa de finanţe

29,9%

29,90%

Drept concluzie am putea spune că efectele reformei învăţămîntului superior încă se lasă aşteptate în Republica Moldova. Atitudinea negativă a profesorilor faţă de noul sistem susţin ideea că
reforma a fost promovată în grabă. De asemenea, se poate de spus că atît profesorii cît şi studenţii
nu au înţeles foarte bine ce presupune Procesul Bologna. Cel puţin, rezultatele chestionarului
demonstrează această ipoteză

8.3 Percepţia studenţilor şi profesorilor privind finanţarea
învăţământului universitar
Finanţarea învăţământului superior din Republica Moldova reprezintă un element fundamental
în asigurarea funcţionării eficiente a instituţiilor de învăţământ. Acest postulat este confirmat
de principalele grupuri implicate în acest sistem, pe de o parte, beneficiarii studiilor universitare
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– studenţii, iar pe de altă prestatorii direcţi ai acestui serviciu – profesorii. Ambele grupuri împărtăşesc opinii similare în privinţa relevanţei autonomiei financiare ca element fundamental al
autonomiei universitare per ansamblu. Astfel gestiunea resurselor financiare este apreciată drept
una dintre manifestările esenţiale ale autonomiei universitare, aflându-se în topul preferinţelor
exprimate de către cei intervievaţi. (vezi diagrama).
Diagrama 8. Cum credeţi, prin ce trebuie să se manifeste autonomia universitară în ţara

Cum credeţi,
prin ce(Opinii
trebuie să exprimate
se manifeste autonomia
universitară
ţara noastră?
noastră?
de către
corpulînprofesoral)
Independenţa şi gestiunea financiară a universităţii
Coordonarea cu procesul de studii

9,1%

Neimplicarea statului

2,1%

Autogestionarea universităţii

1,4%
0,7%
1,4%

4,0%

Comunicarea mai eficientă cu publicul

5,6%

O libertate mai mare pentru studenţi

0,7%

Proiecte

1,2%

Parteneriate

Sursa: Rezultatele sondajului realizat
în rândul profesorilor.

0,5%

6,0%
Depolitizarea universităţii

Pentru ambele categorii autonomia
financiară reprezintă un concept care
presupune mai multe elemente. Totuşi autofinanţarea şi administrarea
resurselor financiare de către universităţi sunt în accepţiunea studenţilor
principalele elemente cu care se asociază autonomia financiară.

10,9%

Asigurarea cu locuri de muncă

0,9%

10,9%

Atragerea sponsorilor, venituri alternative, finanţare din străinătate
Investirea statului,
acordarea mai multor locuri bugetare
Independenţa şi gestiunea financiară a universităţii
Eliminarea corupţiei
Coordonarea cu procesul de studii
Total

Depolitizarea universităţii
Neimplicarea statului
Autogestionarea universităţii
Comunicarea mai eficientă cu publicul
O libertate mai mare pentru studenți
Proiecte
Parteneriate
Asigurarea cu locuri de muncă
Atragerea sponsorilor, venituri alternative, finanţare din străinătate
Investirea statului, acordarea mai multor locuri bugetare
Eliminarea corupției

Diagrama 9. În opinia Dvs., ce înseamnă autonomia financiară a universităţilor? (Opinii
exprimate de către studenţi) %.
4. 37.

În opinia Dvs., ce înseamnă autonomia financiară a universităţilor?
0,9%

1

2,8%
Administrarea resurselor financiare de către
universitate

2

Autofinanţarea universităţii

3

Independenţa financiară a universităţii faţă de stat

4

Depolitizarea universităţii

0,9%

5

Investiţii mai mari din partea statului

2,8%

21,6%

31,2%
31,2%

Total

21,6%

100,0%
43,6%

Administrarea resurselor financiare de către universitate
Autofinanţarea universităţii
Independenţa financiară a universităţii faţă de stat
Depolitizarea universităţii
Investiții mai mari din partea statului
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43,6%
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Sursa: Rezultatele sondajului
realizat în rândul studenţilor.
O poziţie şi mai radicală este
exprimată de către profesori
pentru care esenţa autonomiei
financiare se rezumă la administrarea de către instituţii a mijloacelor financiare.

Diagrama 10. În opinia Dvs., ce înseamnă autonomia financiară a universităţilor?
(Opinii exprimate de către corpul profesoral) %.
2,4%

În opinia Dvs. ce înseamnă autonomia financiară a univ
Administrarea resurselor financiare de19,5%
către universitate 70,7%
7,3%
Drept la stabilirea veniturilor
19,5%
Autogestiune
7,3%
2,4%
Trebuie să existe un control din partea unor autorităţi
100,0%
Total

Sursa: Rezultatele sondajului realizat în rândul profesorilor.

6.46.

Dacă în ceea ce priveşte autonomia universitară există mai mult
sau mai puţin un consens asupra
înţelegerii a ceea ce ar trebui să
presupună autonomia financiaAdministrarea resurselor financiare de către universitate
ră, atunci opiniile sunt mai fragDrept la stabilirea veniturilor
mentate atât în interiorul corAutogestiune
pului profesoral cât şi în cadrul
Trebuie să existe un control din partea unor autorităţi
studenţilor asupra gradului de
intervenţie financiară a statului. Aproape circa 32% dintre studenţii chestionaţi au exprimat opinia că statul trebuie să furnizeze între 50%-75% din volumul finanţării. Comparativ, majoritatea
relativă a profesorilor intervievaţi (28,8%) consideră că prezenţa financiară a statului ar trebui să
varieze între 75%-100%. Deşi cele mai semnificative diferenţe de opinie privind volumul finanţării din partea statului se manifestă în raport cu aceste două categorii, la nivel global, numărul
celor care consideră că statul trebuie să furnizeze mai mult de jumătate dintre cheltuielile învăţământului superior este de 66,5% pentru studenţi şi 67,3% pentru corpul profesoral.
70,7%

Diagrama 11.Cum credeţi, cât ar trebui să investească statul pentru a asigura condiţii
adecvate
instruire în cadrul învăţământului superior?
4. 38.Cum credeţi,
cât ar trebui săde
inves
0%

0,2%

Până la 25%

5,8%

De la 25% până la 50%

27,5%

De la 50% până la 75%

31,8%

De la 75% până la 100%

19,5%
15,2%

100%

15,2%

Total

100,0%

19,5%

Sursa: Rezultatele sondajului
realizat în rândul profesorilor şi
studenţilor.

0,2%
5,8%
0%
27,5%

Până la 25%
De la 25% până la 50%

Un alt aspect important în cadrul finanţării învăţământului
De la 75% până la 100%
31,8%
universitar este modul în care
100%
sunt alocaţi banii pentru realizarea diferitor obiective educaţionale. În acest context, menţionăm că există diferenţe vizibile
între profesori şi studenţi vis-avis de preferinţele exprimate cu privire la direcţiile prioritare de alocare a finanţărilor de către
stat. În esenţă aceste diferenţe reflectă interesele particulare ale fiecărui grup. Spre exemplu
majoritatea corpului profesoral sunt în primul rând preocupaţi de majorarea salariilor iar studenţii de majorarea burselor. De asemenea profesorii sunt mai puţin interesaţi de amenajarea/
întreţinerea căminelor şi mobilitatea studenţească, acordând prioritate finanţării procesului de
cercetare. Opţiunile profesorilor şi studenţilor sunt mai apropiate, în schimb, în ceea ce priveşte
alocarea banilor pentru completarea fondurilor bibliotecilor şi organizarea practicii de producţie.(vezi diagrama).
De la 50% până la 75%
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Diagrama 12. În opinia Dvs., care sunt principalele direcţii care trebuie să fie finanţate de
stat pentru a oferi studii de calitate?
5,1%

opinia Dvs., care sunt principalele direcţii care trebuie să fie finanţate
de stat pentru a oferi
45,5%

tudenţilor

71,5%

Sursa: Rezultatele sondajului
realizat în rândul profesorilor şi
16.0%
13.1%studenţilor.

71,5%

19,4%

71.5%*

59,2%

16,0%

59.2%

48,5%

13,1%

48.5%

52,7%

14,3%

59,2%52.7%

33,9%

9,2%

33.9%

9.2%

rea bazelor de agrement (bazele de odihnă, complexul sportiv, etc.)

16,7%

4,5%

16.7%

4.5%

e de producţie

36,0%

9,7%

36.0%

9.7%

profesorilor

36,0%

rea şi întreţinerea căminelor

16,7%

area fondurilor bibliotecilor

rea procesului de cercetare

33,9%

19.4%**

14.3%

Cu câteva excepţii, atât cadrele
didactice, cât şi studenţii împăr48,5%
12.3%
/ mobilitatea studenţească
52,7%
45,5% 12,3%
45.5%
1,4%
1.4%tăşesc aceleaşi opinii în privinţa
5,1%
5.1%
100.0%
297,6% 100,0%
297.6%***
barierelor care periclitează finanţarea învăţământului superiBursele studenților
or. În consecinţă, penuria resurSalariile profesorilor
Amenajarea şi întreţinerea căminelor
selor bugetare este invocată în
Completarea fondurilor bibliotecilor
calitate de impediment princiAsigurarea procesului de cercetare
pal de către ambele grupuri. CaÎntreţinerea bazelor de agrement (bazele de odihnă, complexul sportiv, etc.)
Practicile de producție
drul normativ imperfect privind
Stagiile / mobilitatea studenţească
funcţionarea şi finanţarea IÎS,
Altele
persistenţa unor modele vechi în
alocarea resurselor financiare precum şi managementul eficient constituie, de asemenea, puncte
de convergenţă în acest sens. Pe de altă parte studenţii sunt mult mai „sensibili” comparativ
cu tagma profesorală în evaluarea birocraţiei la toate nivelurile de administrare a sistemului de
învăţământ superior. În schimb, profesorii sunt mai conştienţi de caracterul declarativ al autonomiei universitare, fapt firesc, reieşind din cunoaşterea modului de funcţionare pe interior a
„bucătăriei”.
Diagrama 13. Cum credeţi, care sunt principalele bariere în finanţarea învăţământului
superior?
4.40. 70,0%
Cum

63,6%

60,0% conducerii de toate nivelurile
Birocraţia

Managementul neefectiv

63,6%

24,4%

44,5%

17,1%

30,4%

11,6%

Lipsa 50,0%
cunoştinţelor în elaborarea proiectelor

18,6%

7,1%

Lipsa informaţiilor cu privire la atragerea proiectelor internaţionale

29,2%

11,2%

24,8%

9,5%
37,8%

44,5%

Abordarea
40,0% veche a problemei finanţării învăţământului superior
Legislaţia imperfectă privind funcţionarea şi finanţarea învăţământului superior
30,4%

24,8%

24,4%

Total 20,0%

37,8%

29,2%

Caracterul
30,0% declarativ al autonomiei universitare
Altele

10,0%

14,5%

11,6%

4,4%

0,5%

0,2%

261,0% 100,0%

18,6%

17,1%

14,5%

11,6%

11,2%
7,1%

9,5%

11,6%
4,4%
0,5% 0,2%

0,0%
Lipsa finanţelor la
stat

Birocraţia
conducerii de toate
nivelurile

Managementul
neefectiv

Legislaţia
Lipsa cunoştinţelor Lipsa informaţiilor Abordarea veche a
Caracterul declarativ
problemei finanţării imperfectă privind
în elaborarea
cu privire la
al autonomiei
învăţământului
funcţionarea şi
proiectelor
atragerea
universitare
superior
finanţarea
proiectelor
învăţământului
internaţionale
superior

Din numarul respondentilor
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Sursa: Rezultatele sondajului
realizat în rândul profesorilor şi
studenţilor.

credeţi, care sunt principalele bariere în finanţarea învătământului superioDin numarDin numarul respusurilor

Lipsa finanţelor la stat

Din numarul respusurilor
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Altele

În concluzie, putem constata
că cele mai implicate şi afectate
grupuri de modul în care se finanţează învăţământul superior,
deşi se află pe diferite părţi ale
„baricadei”, împărtăşesc opinii
relativ convergente în raport cu
majoritatea problemelor cu care
se confruntă la moment sistemul
universitar.

8.4 Percepţia profesorilor şi studenţilor a calităţii procesului de studii
În mod oarecum surprinzător atît studenţii cît şi profesorii sînt satisfăcuţi de calitatea procesului
de studii în cadrul facultăţilor unde învăţă/predau. Aceste cifre, de 60% pentru profesori şi 62%
pentru studenţi, contrastează vizibil cu percepţia generală despre calitatea insuficientă de predare
a materiei la universităţile din ţară. Sigur, aceste răspunsuri favorabile ar putea reflecta nu atît
satisfacţia legată de calitatea predării (mai ales, în absenţa unor termeni de comparaţie) ci un
anume ataşament faţă de facultatea la care se lucrează/învaţă.
3.19. Sunteti
multumit(a)
de calitatea
predarii
la
facultatea
Dvs?
1. Da

Diagrama 14. Sînteţi mulţumit(ă) de calitatea predării la facultatea Dră?
62,5%

2. Nu

16,2%

3. Greu de
spus, nustiu

21,2%

Total

21,2%

100,0%

1. Da

2. Nu
16,2%
62,5%
3. Greu de spus, nustiu

3.20. Sunteti
supraincarcat
(a) cu materii
diferite
in
procesul de
studii?
1. Da
2. Nu
3. Greu de
spus, nustiu

Total

Următoarele răspunsuri ale studenţilor nuanţează tabloul şi demonstrează că există mai multe
aspecte care afectează în sens negativ procesul de studii. Astfel,
studenţii consideră că sînt supraîncărcaţi cu materii diferite în
proporţie de 73,5%, răspunsul
negativ fiind de doar 19,7%.

73,5%
Diagrama
15. Sunteti supraîncarcat(ă) cu materii diferite în procesul de studii? (studenţi)
19,7%
6,9%

6,9%

100,0%

19,7%
1. Da

2. Nu
73,5%
3. Greu de spus, nustiu

3. 21. Simtiti lipsa de
materiale
didactice,
manuale si literatura
necesara in procesul
de studii?
1. Da
2. Nu
3. Greu de spus, nustiu

Total

De asemenea, studenţii indică că
în proporţie de 59,8%, resimt lipsa de manuale, răspunsurile negative fiind de 35,7%.

58,9%
Diagrama
16. Simţiţi lipsa de materiale didactice, manuale si literatura necesara în procesul
35,7%
de 4,5%
studii? (studenţi) Chart Title
100,0%

5%

36%

59%

1. Da
2. Nu
3. Greu de spus, nustiu

Profesorii şi-au nuanţat şi ei răspunsurile legate calitatea predării,
atunci cînd au fost rugaţi să răspundă despre calitatea procesului
de studii la nivel de universitate
şi nu la nivel de facultate unde-şi
ţin cursurile. Doar 39,6% consideră că studiile date sînt bune
şi 28,3% că sînt proaste. Cifrele
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s-au înrăutăţit brusc faţă de cele pe facultate, fapt care probează atitudinea critică generală a
cadrelor didactice faţă procesul de studii atunci cînd acest lucru nu vizează propria lor facultate.
Diagrama 17. Sunteţi satisfăcut(ă) de procesul de studii la universitate? (profesori)

3.
26.
Sunteti
satisfacut(a) de procesul
de studii la universitate?
1. Da

39,6%

2. Nu

1. Da

28,3%

32,1%

3. Greu de spus, nustiu

32,1%

Total

Profesorii au explicat care sînt
motivele calităţii insuficiente (întrebare închisă). Printre
cele mai frecvente răspunsuri
pot fi menţionate – norma didactică exagerată, salariu mic,
lipsa de materiale didactice,
dezinteresul studenţilor.

39,6%
2. Nu

100,0%

3. Greu de spus,
nustiu

28,3%

Diagrama 18. Dacă nu sînteţi satisfăcut(ă) de procesul de studii la universitate indicaţi
cauzele? (profesori)
Sînt curioase şi răspunsurile
profesorilor la întrebarea despre fenomenul corupţiei în
universităţi. Am putea spune
că lectorii au preferat să răspundă evaziv, o bună parte
dintre ei optînd pentru răspunsul – greu de spus.

1. Norma didactică exagerată
(supraîncarcare cu ore)

11%

6%

2. Salariu mic
22%

3. Numărul mare de studenţi

12%

4. Numărul mare de cursuri predate
(supraîncarcare cu materii diferite)

6%

5. Corupţia la universităţi

26%
10%
7%

6. Lipsa de materiale didactice,
manuale si literatura necesară
7. Dezinteresul studenților
8. Implicarea conducerii universităţii în
procesul de studii

Diagrama 19. Dvs. cunoaşteţi despre corupţia în sistemul de învăţământ superior? (profesori)

34%

38%

1. Da

2. Nu

28%
3. Greu de spus,
nustiu
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Aceste răspunsuri contrastează
puternic cu cele ale studenţilor,
care în proporţie de 63,7%, cunosc despre existenţa acestui fenomen. Ponderea răspunsurilor –
greu de spus - este de 17,4%, iar
a celor negative de 18,9%. Putem
considera că studenţii au răspuns
mai sincer la această întrebare,
profesorii preferînd să muşamalizeze acest fenomen.

Dvs cunoaşteţi
corupţia în
ul
de
mânt superior?

de spus, nustiu

Diagrama 20. Dvs. cunoaşteţi despre corupţia în sistemul de învăţământ superior?
(studenţi)

63,7%
18,9%

17,4%

17,4%

1. Da

100,0%

18,9%

2. Nu
63,7%
3. Greu de spus,
nustiu

În concluzie, putem constata că
nu există o decepţie dramatică a
profesorilor şi studenţilor în legătură cu calitatea procesului de
studii. Chiar dacă ambele grupuri
indică asupra anumitor deficienţe, starea calităţii este considerată
de ei ca fiind relativ acceptabilă.
Acest fapt concordă oarecum ci
Procesul Bologna, care presupune că principalul impuls pentru
ameliorarea calităţii trebuie să
vină de sus în joc şi, în special,
din partea Ministerului Educaţiei.
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CONCLUZII SI RECOMANDĂRI
Sistemul universitar din Republica Moldova a suferit modificări importante în efortul de preluare a principiilor Procesului Bologna. În acelaşi timp, analizele efectuate atestă cîteva reflexe care
nu permit o adaptare adecvată la modelele europene. Aceste reflexe vizează caracterul imitativ al
reformelor şi integrarea conţinuturilor vechi în noua structură în două cicluri (sau trei cicluri).
Finanţarea învăţămîntului se produce de o manieră deseori arbitrară, fără a fi luate în calcul
trebuinţele reale ale universităţilor, factorul politic fiind uneori determinant în această privinţă.
Sistemul educaţional este protejat excesiv de structurile statului care întîrzie să creeze un sistem
de asigurare şi monitorizare a calităţii, independent de imixtiunea etatistă. Autonomia universitară este deficitară atît la capitolul gestionării finanţelor cît şi în ceea ce priveşte organizarea
sistemului universitar în trei trepte, deoarece Academia de Ştiinţe împiedică formarea şi gestionarea adecvată a ciclului III. De asemenea, piaţa muncii nu emite semnale suficient de puternice
pentru a permite universităţilor să stabilească priorităţi clare de instruire a specialiştilor în anumite nişe bine definite, iar statul nu formulează deocamdată direcţii magistrale de dezvoltare,
care ar putea constitui o cerere sesizabilă pentru universităţi. În aceste condiţii, putem spune că
tendinţele centralizatoare ale statului diminuează din ponderea reformelor şi solidifică controlul
excesiv care îşi găseşte exprimarea preponderent prin noţiunile „control de stat al calităţii” şi
„comandă de stat”.
În acelaşi timp din analizele prezentate se degajă, în linii mari, interesele majore ale principalilor
actori interni în domeniul învăţămîntului superior.
1) Rectorii instituţiilor de învăţămînt superior. Reuniţi sub egida Consiliului Rectorilor,
această colectivitate de manageri universitari reprezintă un grup redutabil de influenţă
cu ramificaţii în diverse partide politice (în special, în PLDM, după declaraţia din 1
iulie 2010 a unui grup de rectori de aderare oficială la acest partid). Poziţia acestui grup
se degajă din interviurile realizate şi articolele scrise şi publicate. Interesul principal al
acestui grup de manageri este de a nu admite o scădere dramatică a fluxurilor de studenţi, ceea ce ar putea conduce la închiderea unor universităţi şi la slăbirea celorlalte.
Rectorii au acceptat structura în trei cicluri – licenţă, masterat, doctorat - al Procesului
Bologna, dar o înţeleg într-un mod destul de specific. În opinia lor, masteratul trebuie
să fie o continuare firească a licenţei iar doctoratul – a masteratului, ceea ce contravine
oarecum spiritului Procesului Bologna, care pledează pentru o selecţie cît mai riguroasă
a studenţilor la ciclurile superioare. În fond, rectorii consideră licenţa un fel de studii
superioare incomplete, deşi aceasta nu poate împiedica angajatorii să-i ofere tinerilor locuri de muncă. În acelaşi timp, rectorii doresc consolidarea autonomiei lor financiare, dar
acceptă oarecum gradul scăzut de autonomie organizaţională, păstrînd tăcere şi asupra
unui subiect destul de sensibil precum e dependenţa lor de factorul politic. De asemenea,
rectorii nu prea încurajează fenomenele de mobilitate deoarece, în opinia lor, mobilitatea
conduce la pierderea contingentului de studenţi. În fond, ei sînt dezinteresaţi şi în ceea ce
priveşte mecanismul de evaluare externă a calităţii, deoarece acest ingredient important al
Procesului Bologna, slăbeşte poziţiile universităţilor în raport cu factorii externi, plasînd
universităţile sub un proces de monitorizare strictă. Astfel, interesele lor pot fi definite,
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mai curînd, ca o preocupare pentru a-şi asigura autonomia financiară, fluxul neîntrerupt
al studenţilor şi succesiunea trecerii studenţilor de la un ciclu la altul. Ei consideră că
universităţile reprezintă nuclee mai avansate ale societăţii şi fenomene precum corupţia
sau predarea unor materii învechite nu au cum să afecteze poziţia de frunte a universităţilor care merită să fie extinsă şi asupra domeniului ştiinţei. De aici şi confruntarea lor cu
Academia de Ştiinţe a Moldovei.
2) Cadrele didactice. În cadrul prezentului studiu am intervievat un număr important de
cadre didactice pentru a vedea care sînt poziţiile lor în diverse aspecte legate de Procesul
Bologna (capitolul 8). În linii mari, putem spune că pedagogii nu sînt foarte încîntaţi
de reformele propuse, întrucît din partea lor este cerut un efort suplimentar, legat de
adecvarea planurilor de studii, reducerea orelor de predare şi a normei didactice, fapt
care conduce şi la micşorări salariale. În acelaşi timp, cadrele didactice nutresc o nostalgie pentru perioada anterioară, în care predomina sistemul sovietic, considerînd diploma
de cinci ani mai bună şi oferind studii mai calitative studenţilor. Profesorii susţin unele
reforme promovate de rectori, în special, ideea de extindere a autonomiei universitare şi a
autonomiei financiare (deşi, probabil, nu ei vor fi principalii beneficiari ai unei asemenea
reforme). În acelaşi timp, înregimentarea politică a cadrelor didactice nu este pe măsura
celei a managerilor fapt care conduce, probabil, la diluarea politizării în învăţămîntul
superior. Sondajul, totuşi, atestă o anumită stare de confuzie în rîndul profesorilor, care
demonstrează că acest grup de influenţă nu este, nici pe departe, cel mai dinamic.
3) Conducerea Ministerului Educaţiei. Poziţia miniştrilor poate fi înţeleasă din acţiunile
întreprinse în ultimii 5 ani. Miniştrii Educaţiei au promovat cu insistenţă un nou Cod
al Educaţiei (aflat încă în fază de discuţie) care, în diversele sale variante, a întruchipat
principiile Procesului Bologna. În acelaşi timp, nu toate acţiunile lor au avut consecvenţa
necesară. În ceea ce priveşte „bătălia pentru ştiinţă” (consolidarea cercetării universitare),
eşecul parţial al Ministerului Educaţiei se datorează, mai curînd, conjuncturii nefavorabile şi nu lipsei de determinare. În cazul creării unei Agenţii de Asigurare a Calităţii,
însă, putem considera că Miniştrii nu au înţeles plenar necesitatea creării unei asemenea
structuri şi nu au depus eforturi suficiente pentru atingerea acestui obiectiv. De asemenea, deocamdată nu este clară poziţia Miniştrilor Educaţiei (Bujor, Şleahtiţchi) în ceea
ce priveşte plecarea studenţilor moldoveni la studii peste hotare (în special, în România).
Un asemenea exod masiv loveşte substanţial în sistemul universitar care, resimte acut
subţierea fluxurilor de candidaţi, deşi poziţia conducerii Ministerului este una de tolerare
a fenomenului.
4) Funcţionarii Ministerului Educaţiei. Din interviurile realizate, am constatat că funcţionarii Ministerului Educaţiei cunosc destul de bine priorităţile Procesului Bologna şi sînt cei
mai activi susţinători ai implementării acestor principii. Ei susţin instituţiile de învăţămînt
superior în anumite acţiuni pe care aceștia le promovează – de exemplu, lupta pentru consolidarea cercetărilor universitare. În acelaşi timp, funcţionarii nu împărtăşesc optimismul
rectorilor cu privire la starea acceptabilă a instituţiilor de învăţămînt superior, regretînd
faptul că deocamdată nu există o agenţie care ar asigura calitatea procesului de studii. De asemenea, funcţionarii sînt destul de rezervaţi în ceea ce priveşte necesitatea lărgirii autonomiei
universitare a instituţiilor de învăţămînt superior, pledînd, mai curînd, pentru un control
al statului asupra dezvoltării acestui sector. În acelaşi timp, în mod evident, funcţionarii nu
agreează ideea reducerii cheltuielilor bugetare pentru sistemul universitar.
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5) Reprezentanţii Ministerelor Economiei şi ai Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
Reprezentanţii acestor Ministere pun accentul pe necesitatea racordării ofertei universitare la cererea de pe piaţa muncii. În concordanţă cu această linie magistrală, sînt elaborate
studii şi prognoze care trimit la ideea contractării puternice a sectorului universitar din
cauza producerii unei abundenţe de cadre, peste capacităţile de absorbţie ale pieţei. În
acelaşi timp, toate aceste studii au o bază metodologică destul de şubredă, se bazează pe
o viziune statică asupra economiei şi reflectă, de multe ori, o aparentă dorinţă de a responsabiliza alte Ministere pentru neregulile din economie. Din această cauză, concepţia
acestor Ministere potrivit căreia universităţile şi Ministerul Educaţiei sînt responsabile
de adecvarea ofertei şi cererii de pe piaţa muncii nu poate fi acceptată în mod necritic.
6) Partidele Politice. Formaţiunile politice parlamentare continuă să lupte pentru controlul politic asupra acestor instituţii, acest fapt demonstrînd miza mare pe care o reprezintă
studenţii ca electorat. Din acest punct de vedere, principalele acţiuni vizează racolarea
rectorilor şi staffului managerial. În ceea ce priveşte promovarea noului Cod al Educaţiei,
partidele sînt mult mai prudente ceea ce înseamnă că ele încearcă să nu deranjeze balanţa intereselor constituite la momentul dat. Lentoarea şi indeterminarea partidelor este
probată de trenarea procesului de aprobare a Codului Educaţiei. Procesul interminabil al
consultaţiilor netransparente este preferat acţiunilor prompte de promovarea a Codului
într-o versiune anumită care ar putea afecta anumite interese din societate.
7) Academia de Ştiinţe. Academia de Ştiinţe împiedică procesul de reformare a sistemului
universitar deoarece preferă să menţină controlul asupra doctoratului şi a cercetării universitare. Chiar dacă argumentul Academiei care spune că cercetarea ştiinţifică nu poate
fi transferată în întregime înspre universităţi pare a fi unul rezonabil, în societate este
resimţită, totuşi, imperativul descentralizării procesului de finanţare a ştiinţei, în favoarea universităţilor care doresc să fie implicate mult mai activ în acest proces. Cu toate
acestea, o asemenea descentralizare se poate produce doar odată cu implicarea factorului
politic, ceea ce deocamdată nu se întîmplă.
Astfel, acţiunile de implementare a Procesului Bologna au o evoluţie sinuoasă şi depind, în mare
măsură, de interacţiunea acestor actori interni.
În final vom prezenta principalele concluzii şi recomandări ce derivă din analizele făcute pe parcursul lucrării

Ciclurile
•
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Republica Moldova a implementat Procesul Bologna într-o perioadă relativ scurtă după
principiul mai degrabă de sus în jos. Totuşi, trebuie să constatăm că adoptarea noului
model în învăţămîntul superior nu a fost dus pînă la capăt. De exemplu, lipsa de claritate
în privinţa şcolilor doctorale este un caz care susţine această idee. De aceea, se impune, în
regim de urgenţă, de a elimina lacunele legale şi instituţionale pentru a racorda sistemul
naţional la rigorile Procesului de la Bologna.
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Constituirea de către student a traseului educaţional individual de studii şi pregătire este
un element important al Procesului Bologna. Din păcate, în mai multe universităţi au fost
semnalate cazuri în care studenţilor nu li se aducea la cunoştinţă despre posibilitatea de
a alege disciplinele opţionale. Universităţile impun obiectele opţionale în dependenţă de
titularii de cursuri de la catedre.
Sistemul de credite şi programele de masterat sunt alte două componente care funcţionează cu anumite deficienţe în sistemul universitar. În legătură cu sistemul de credite, există
probleme ce ţin de recunoaşterea acestora. Studiile de master au, de regulă, un caracter
formal şi, în foarte multe cazuri, nu reuşesc să corespundă criteriilor Procesului Bologna.
În Republica Moldova întîrzie să fie creată Agenţia de asigurare a calităţii în învăţămîntul
superior aşa cum prevede Procesul Bologna. De altfel, această Agenţie ar urma să înlăture
problemele identificate mai sus.

Finanţarea
•
•

•

•

•

•

•
•

•

Expansiunea învăţământului superior în termeni cantitativi nu a fost însoţită concomitent
şi de un suport financiar proporţional din partea statului;
Lipsa unui suport financiar suficient din partea statului a fost compensată cu introducerea
studiilor cu plată care a permis IÎS să supravieţuiască în condiţiile subfinanţării guvernamentale şi să-şi gestioneze independent resursele financiare acumulate din taxele de studii
(până în 2005);
Creşterea suportului financiar al statului în raport cu învăţământul superior, a fost însoţită
de limitarea autonomiei financiare inclusiv prin controlul direct asupra gestionării resurselor financiare colectate din taxele de studii;
Reglementarea procesului de admitere în universităţi prin intermediul planurilor unice
de înmatriculare şi controlul cuantumului taxelor de studii au constituit factori adiţionali
în şubrezirea poziţiei şi independenţei financiare a universităţilor, majoritatea cărora au
devenit foarte dependente de alocaţiile bugetare şi, implicit, vulnerabile la potenţiala intruziune a politicului în afacerile interne;
Limitarea autonomiei financiare din partea statului a fost, totuşi, însoţită de creşterea
volumului alocaţiilor bugetare pentru universităţi drept efect compensatoriu conjugat cu
presiunea exercitată de către IÎS pentru a-şi securiza poziţiile în condiţiile unui declin al
fluxului de studenţi şi reducerii, în consecinţă, a resurselor financiare acumulate din taxele
de studii;
Alocarea resurselor financiare către instituţii se efectuează în lipsa unei metodologii sau
criteriilor de evaluare bazate pe analiza necesităţilor financiare, reieşind din specificul procesului de instruire la diferite specialităţi;
Mecanismul de gestiune financiară este foarte centralizat şi rigid, plasând IÎS la periferia
(nivelul inferior) al procesului decizional privind planificarea şi alocarea resurselor;
Alocarea banilor publici este efectuată într-o manieră inechitabilă, fapt confirmat prin
existenţa unor discrepanţe vizibile între instituţii în ceea ce priveşte evoluţia unor indicatori relevanţi care reflectă nivelul finanţării (rata cumulativă de creştere a cheltuielilor,
costurile de instruire comparative pe unitate de student);
Emergenţa şi accentuarea acestor inegalităţi în procesul de distribuire semnifică aplicarea
unui tratament preferenţial unor instituţii şi discriminarea altora, generând suspiciuni în
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raport cu existenţa unor relaţii clientelare şi de patronaj dintre politic şi unele instituţii
din mediul universitar, subminând principiul accesului egal la resursele financiare publice.
Calitatea
•

•

•

•

Inexistenţa unei Agenţii de Asigurare a Calităţii a condus la perpetuarea dezordinii în
procesul de acreditare şi evaluare periodică a instituţiilor de învăţămînt superior. Din aceeaşi cauză este incertă situaţia legată de dezvoltarea ciclurilor de studii 2 şi 3. Guvernul ar
trebui să purceadă în mod urgent la constituirea unei asemenea agenţii dar este imperios
necesar de a introduce modificări în regulamentul privind înfiinţarea Agenţiei de Asigurare a Calităţii în vederea acordării acestei instituţii a unui statut mult mai autonom.
Crearea Agenţiei nu poate să umbrească necesitatea stringentă de a soluţiona un şir de alte
probleme legate de calitatea procesului educaţional – existenţa corupţiei şi a oligarhiei academice, suprasolicitarea profesorilor şi diminuarea intenţionată a standardelor de calitate
în universităţi. Eradicarea acestor fenomene nedorite reclamă eforturi susţinute tocmai
din cauza tendinţei mediului academic de a le ignora sau de a le considera efecte pasagere.
Evaluarea internă a universităţilor a devenit o muncă de rutină redundantă, a cărei singur
scop este de a produce evaluări irelevante pentru procesul educaţional în vederea corespunderii cu standardele înaintate de evaluatorii externi. În Republica Moldova observăm
acest fenomen al subordonării evaluării interne în raport cu evaluarea externă. Instituţiile
de învăţămînt superior produc rapoarte de autoevaluare extrem de voluminoase, conţinînd detalii şi amănunte tehnice cu privire la procedurile şi programele interne. Cu toate
acestea impactul real al acestor rapoarte asupra ameliorării calităţii procesului educaţional
este extrem de îndoielnic.
Astfel, înfiinţarea Agenţiei de Asigurare a Calităţii reprezintă un imperativ al timpului
care va permite evaluare şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt superior de o manieră
adecvată. Această Agenţie urmează să fie scutită de imixtiunea statului, fiind autonomă,
pentru ca evaluările şi clasificările ei să devină credibile. Din această cauză, Hotărîrea Nr
1295 din 20.11.2008 a Guvernului urmează să fie substanţial modificată pentru a-i conferi Agenţiei un statut de autonomie.

Autonomia universitară
•

•

•
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Deşi au fost realizate anumite progrese, Republica Moldova rămîne în urma statelor occidentale în ceea ce priveşte starea autonomiei universitare. Principalele probleme ale autonomiei universitare în Republica Moldova rămîn a fi dependenţa excesivă a instituţiilor
de factorul politic, ineficienţa procesului de finanţare a sistemului universitar şi imposibilitatea desfăşurării unei activităţi ştiinţifice serioase din cauza subordonării instituţiilor
în faţa Academiei de Ştiinţe.
Codul Educaţiei urmează să descentralizeze procesul de finanţare a cercetării ştiinţifice,
alocînd resurse şi pentru sistemul universitar şi oferind posibilităţi ca aceste instituţii să se
poată autoorganiza prin crearea unor instituţii precum Consiliul Suprem pentru Ştiinţă
şi Dezvoltare Tehnologică în cadrul sau pe lîngă Guvern.
Alocarea fondurilor în baza cheltuielilor per student va implica un proces dificil de armonizare a intereselor diferitor stakeholderi, care va obliga Ministerul Educaţiei să găsească o
modalitate justă de compensare a anumitor pierderi probabile suferite de către universităţi
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•

Dintre modele prezentate de către Ministerul Educaţiei – status quo, autonomie parţială,
autonomie extinsă – cea mai atractivă soluţie se prezintă a fi autonomia extinsă. Acest fapt
poate fi susţinut în baza următorului considerent – statul va avea tendinţa să diminueze
alocările bugetare oferite universităţilor; în aceste condiţii, cu titlu compensatoriu, universităţile ar avea dreptul să dispună într-un mod cît mai liberalizat de mijloacele proprii
şi, de asemenea, să stabilească nivelul taxei de şcolarizare

Corelarea ofertei universitare cu cererea de locuri de muncă
•

Universităţile nu pot fi responsabilizate pentru slaba inserţie a absolvenţilor în cîmpul
muncii în condiţiile în care sistemul economic însuşi nu este în stare să-şi definească propriile priorităţi. În aceste condiţii, se impune o perfecţionare a mecanismelor de prognozare şi identificare a direcţiilor de bază de dezvoltare economică pentru a orienta adecvat
instituţiile de învăţămînt superior. În absenţa unor asemenea mecanisme, orice restricţionare la admitere poate fi privită ca o intruziune care afectează autonomia universitară.

Mobilitate
•

•

•

Procesul de la Bologna este o reformă complexă a învăţămîntului superior care, de rînd cu
alte obiective, şi-a propus să stimuleze mobilitatea academică. Republica Moldova a trecut
la Procesul Bologna din 2005 însă implementarea noului sistem nu a însemnat şi dezvoltarea mobilităţii academice. Dimpotrivă, rezultatele modeste ale mobilităţii ne determină
să concluzionăm că am implementat un nou sistem fără a dezvolta însă şi obiectivele sale
de bază. Mobilitatea externă există graţie unor programe ale UE ori ale unor state europene iar cooperarea interuniversitară este modestă. Lucrurile stau şi mai prost la capitolul
mobilitate internă care lipseşte cu desăvîrşire.
În Republica Moldova nu există o bază de date care ar duce o evidenţă a mobilităţii academice. Această bază de date este importantă pentru a analiza adaptarea sistemului de
învăţămînt din Republica Moldova la rigorile Procesului Bologna. În caz contrar, nu vom
putea face o evaluare a reformei din care cauză întregul proces ar părea lipsit de sens.
În pofida tuturor cauzelor enunţate, mobilitatea internă trebuie să fie dezvoltată în Republica Moldova, inclusiv prin familiarizarea studenţilor în privinţa posibilităţilor oferite de
Procesul Bologna din perspectiva mobilităţii. De asemenea, universităţile trebuie stimulate pentru a semna acorduri de colaborare în domeniul mobilităţii interne. Considerăm că
dezvoltarea mobilităţii interne va responsabiliza universităţile să asigure calitatea studiilor.
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ANEXE
Anexa 1.
Lista persoanelor intervievate
1. Nicolae Chiciuc, rector Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
2. Gherghe Belostecinic, rector, Academia de Studii Economice
3. Loretta Handrabura, Vice-Ministrul Educației
4. Nadejda Velișco, Ministerul Educației, Șef Direcție Învățămînt Superior
5. Otilia Dandara, Prorector pentru Activitatea Didactică, USM
6. Angela Casian, Director studii masterat ASEM
7. Victor Mocanu, lector USM
8. Cezar Mînăscurtă, Sef de catedră ”USPEE” Constantin Stere
9. Raisa Grecu, Decan ”USPEE” Constantin Stere
10. Angela Secrieru, lector ASEM
11. Andrei Petroia, lector ASEM
12. Valentin Arion, UTM, Tempus
13. Eugenia Făuras, Director Școala doctorală, ASEM
14. Elena Petrov, Consultant principal al Direcţiei învăţământ superior, Ministerul Educaţiei
15. Ludmila Pavlov, Șef Direcţie relaţii internaţionale, Ministerul Educaţiei
16. Oleg Balan, Vice-rector al Academiei de Administrare Publica de pe linga Presedintele
Republicii Moldova
17. Arina Kraijdan, Vice-Rector pentru Relaii Internationale, Universitatea “Perspectiva”
18. Gheorghe Neagu, Prorector pentru Relatii Internationale, Universitatea Alecu Russo,
Bălți
19. Ludmila Tihonov, Doctor conferentiar, Facultatea Istorie și Relații Internaționale, ULIM
20. Vasile Guțu, Decanul Facultatii Relații Internaționale și Științe Politice, IRIM
21. Valentina Teosa, Șef Catedră “Relații Internaționale” FRIȘPA, USM
22. Oleg Casiadi, Academia de Politie din Republica Moldova, Șef de Catedră
23. Valeriu Moșneaga, Sef de Catedra, USM
24. Nina Punga, Ministerul Muncii, Protectiei Sociale și Familiei, Șef de Direcție
25. Boris Chistruga, Șef de Catedră, ASEM
26. Anatol Gremalschi, Institutul de Politici Publice, Coordonator de proiecte
27. Nicolae Toderas, Drd. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti
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Anexa 2.
INFORMAŢIA PRIVIND NUMĂRUL STUDENȚILOR BUGETARI CU TAXĂ PENTRU
FIECARE INSTITUȚIE ȘI FINANȚAREA IÎS INDIVIDUAL PENTRU FIECARE
INSTITUȚIE
Elaborat de autor în baza datelor furnizate de BNS și baza de date a cheltuielilor publice
(Bugetul public naţional consolidat/ Proiectul BOOST) // http://data.gov.md/data/?did=107”
2005

2006

2007

2008

2009

2010 Rata cumulativă
de creştere
2005/2010

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie N.Testemiţeanu din Republica Moldova
Total cheltuieli
60.043.800 67.375.219 73.475.419 97.211.285 116.987.764 142.620.186
Componenta de baza
18.133.520 26.568.840 34.749.431 56.607.514 70.101.765 79.992.832
Mijloace speciale
41.910.280 40.806.379 38.725.988 40.603.771 46.885.999 62.627.354
Total studenţi
3.423
3.628
3.886
4.157
4.106
4.186
Studenţi bugetari
1.973
2.347
2.686
3.030
3.101
3.192
Studenţi la contract
1.450
1.281
1.200
1.127
1.005
994
Cheltuieli de instruire
17.541
18.571
18.908
23.385
28.492
34.071
per student în mediu
Cheltuieli de instruire
9.191
11.320
12.937
18.682
22.606
25.060
per student din surse
bugetare
Cheltuieli de instruire
28.904
31.855
32.272
36.028
46.653
63.005
per student din
mijloace speciale
Universitatea de Stat din Moldova
Total cheltuieli
106.934.110 121.125.482 120.022.753 119.190.057 127.045.122 151.575.284
Componenta de baza
18.974.260 22.410.921 28.903.395 33.812.638 52.464.705 59.918.774
Mijloace speciale
87.959.850 98.714.561 91.119.358 85.377.419 74.580.417 91.656.509
Total studenţi
25.935
25.494
23.029
17.430
17.854
17.574
Studenţi bugetari
4.002
4.363
4.205
4.324
4.785
4.682
Studenţi la contract
21.933
21.131
18.824
13.106
13.069
12.892
Cheltuieli de instruire
4.123
4.751
5.212
6.838
7.116
8.625
per student în mediu
Cheltuieli de instruire
4.741
5.137
6.874
7.820
10.964
12.798
per student din surse
bugetare
Cheltuieli de instruire
4.010
4.672
4.841
6.514
5.707
7.110
per student din
mijloace speciale
Universitatea Tehnică a Moldovei
Total cheltuieli
82.117.280 103.419.537 121.008.828 129.598.215 148.532.753 159.801.008
Componenta de baza
27.542.722 35.127.478 44.082.950 50.662.157 79.776.149 92.418.954
Mijloace speciale
54.574.557 68.292.059 76.925.877 78.936.058 68.756.604 67.382.054
Total studenţi
18.895
21.007
19.876
18.752
18.445
17.035
Studenţi bugetari
4.529
4.971
5.159
5.858
6.146
5.836
Studenţi la contract
14.366
16.036
14.717
12.894
12.299
11.199
Cheltuieli de instruire
4.346
4.923
6.088
6.911
8.053
9.381
per student în mediu
Cheltuieli de instruire
6.081
7.066
8.545
8.648
12.980
15.836
per student din surse
bugetare
Cheltuieli de instruire
3.799
4.259
5.227
6.122
5.590
6.017
per student din
mijloace speciale

237,53%
441,13%
149,43%

194,23%
272,67%

217,98%

141,75%
315,79%
104,20%

209,18%
269,93%

177,28%

194,60%
335,55%
123,47%

215,85%
260,40%

158,38%
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Total cheltuieli
Componenta de baza
Mijloace speciale
Total studenţi
Studenţi bugetari
Studenţi la contract
Cheltuieli de instruire
per student în mediu
Cheltuieli de instruire
per student din surse
bugetare
Cheltuieli de instruire
per student din
mijloace speciale
Total cheltuieli
Componenta de baza
Mijloace speciale
Total studenţi
Studenţi bugetari
Studenţi la contract
Cheltuieli de instruire
per student în mediu
Cheltuieli de instruire
per student din surse
bugetare
Cheltuieli de instruire
per student din
mijloace speciale
Total cheltuieli
Componenta de baza
Mijloace speciale
Total studenţi
Studenţi bugetari
Studenţi la contract
Cheltuieli de instruire
per student în mediu
Cheltuieli de instruire
per student din surse
bugetare
Cheltuieli de instruire
per student din
mijloace speciale
Total cheltuieli
Componenta de baza
Mijloace speciale
Total studenţi
Studenţi bugetari
Studenţi la contract
Cheltuieli de instruire
per student în mediu
Cheltuieli de instruire
per student din surse
bugetare
Cheltuieli de instruire
per student din
mijloace speciale

90

Academia de Studii Economice din Moldova
69.258.745 100.180.204 106.689.216 86.222.839 95.451.066 102.748.014
8.157.683 10.184.095 13.610.818 17.434.922 23.459.009 27.277.096
61.101.062 89.996.110 93.078.398 68.787.917 71.992.056 75.470.918
15.462
15.219
14.108
12.544
13.502
13.594
1.633
1.614
1.719
1.576
1.701
1.725
13.829
13.605
12.389
10.968
11.801
11.869
4.479
6.583
7.562
6.874
7.069
7.558

148,35%
334,37%
123,52%

168,74%

4.996

6.310

7.918

11.063

13.791

15.813

316,54%

4.418

6.615

7.513

6.272

6.101

6.359

143,92%

Universitatea Agrară de Stat din Moldova
44.596.027 47.495.306 62.175.253 58.798.144
21.362.909 26.309.292 37.857.717 38.244.325
23.233.118 21.186.013 24.317.536 20.553.819
9.306
8.943
8.562
6.665
2.088
2.108
2.248
2.171
7.218
6.835
6.314
4.494
4.792
5.311
7.262
8.822

63.815.856
39.995.110
23.820.746
6.502
2.179
4.323
9.815

203,56%
237,35%
164,29%

31.350.025
16.850.558
14.499.467
8.611
1.991
6.620
3.641

269,59%

8.463

10.231

12.481

16.841

17.616

18.355

216,87%

2.190

3.219

3.100

3.851

4.574

5.510

251,58%

Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din mun. Chişinău
26.664.866 28.834.610 34.402.483 41.818.627 42.817.386
10.429.369 14.032.093 18.913.246 25.276.684 30.563.084
16.235.497 14.802.517 15.489.237 16.541.943 12.254.302
6.527
6.821
6.679
6.560
5.867
2.109
2.223
2.182
2.575
2.483
4.418
4.598
4.497
3.985
3.384
4.085
4.227
5.151
6.375
7.298

47.266.546
33.023.614
14.242.931
5.726
2.531
3.195
8.255

177,26%
316,64%
87,73%

202,06%

4.945

6.312

8.668

9.816

12.309

13.048

263,85%

3.675

3.219

3.444

4.151

3.621

4.458

121,31%

Universitatea de Stat din Tiraspol
13.765.298 16.586.724 19.971.624
7.033.001
9.287.729 12.160.641
6.732.296
7.298.995
7.810.983
4.469
5.182
5.510
1.645
1.698
1.874
2.824
3.484
3.636
3.080
3.201
3.625

24.302.993
16.396.316
7.906.678
5.676
1.752
3.924
4.282

30.502.017
19.025.037
11.476.980
5.812
1.797
4.015
5.248

256,63%
278,89%
226,65%

11.885.395
6.821.740
5.063.655
4.061
1.574
2.487
2.927

179,32%

4.334

4.275

5.470

6.489

9.359

10.587

244,28%

2.036

2.384

2.095

2.148

2.015

2.859

140,40%

SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
ÎN CONTEXTUL PROCESULUI BOLOGNA: 2005-2011

Total cheltuieli
Componenta de baza
Mijloace speciale
Total studenţi
Studenţi bugetari
Studenţi la contract
Cheltuieli de instruire
per student în mediu
Cheltuieli de instruire
per student din surse
bugetare
Cheltuieli de instruire
per student din
mijloace speciale

12.159.725
6.101.516
6.058.209
1.487
478
1.009
8.177

Total cheltuieli
Componenta de baza
Mijloace speciale
Total studenţi
Studenţi bugetari
Studenţi la contract
Cheltuieli de instruire
per student în mediu
Cheltuieli de instruire
per student din surse
bugetare
Cheltuieli de instruire
per student din
mijloace speciale

11.614.555
7.700.887
3.913.668
1.475
984
491
7.874

Total cheltuieli
Componenta de baza
Mijloace speciale
Total studenţi
Studenţi bugetari
Studenţi la contract
Cheltuieli de instruire
per student în mediu
Cheltuieli de instruire
per student din surse
bugetare
Cheltuieli de instruire
per student din
mijloace speciale

3.313.861
1.046.588
2.267.274
1.145
392
753
2.894

Total cheltuieli
Componenta de baza
Mijloace speciale
Total studenţi
Studenţi bugetari
Studenţi la contract
Cheltuieli de instruire
per student în mediu
Cheltuieli de instruire
per student din surse
bugetare
Cheltuieli de instruire
per student din
mijloace speciale

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
13.668.873 21.600.327 32.008.157 33.437.990
6.223.610
9.605.200 16.907.691 17.220.889
7.445.263 11.995.127 15.100.466 16.217.101
1.832
2.041
2.441
2.781
524
587
739
927
1.308
1.454
1.702
1.854
7.461
10.583
13.113
12.024

37.227.961
19.946.999
17.280.963
3.113
1.027
2.086
11.959

306,16%
326,92%
285,25%

146,24%

12.765

11.877

16.363

22.879

18.577

19.423

152,16%

6.004

5.692

8.250

8.872

8.747

8.284

137,98%

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
17.272.315 22.248.576 23.995.209 30.374.384
13.291.628 17.594.078 20.220.886 26.254.848
3.980.688
4.654.498
3.774.323
4.119.536
1.454
1.284
1.235
1.282
1.017
928
978
971
437
356
257
311
11.879
17.328
19.429
23.693

37.632.069
32.961.593
4.670.476
1.292
972
320
29.127

324,01%
428,02%
119,34%

369,90%

7.826

13.069

18.959

20.676

27.039

33.911

433,31%

7.971

9.109

13.074

14.686

13.246

14.595

183,11%

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
4.594.474
6.243.340
7.409.505
7.456.765
1.461.159
2.214.723
2.926.037
3.449.826
3.133.315
4.028.617
4.483.468
4.006.939
1.302
1.323
1.088
1.212
403
375
258
168
899
948
830
1.044
3.529
4.719
6.810
6.152

8.566.810
4.266.781
4.300.029
1.291
193
1.098
6.636

258,51%
407,68%
189,66%

229,28%

2.670

3.626

5.906

11.341

20.535

22.108

828,04%

3.011

3.485

4.250

5.402

3.838

3.916

130,06%

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
424.096
3.109.403
424.096
2.930.960
178.443
167
148
19
18.619

7.356.087
6.995.751
360.336
291
233
58
25.279

1734,53%
1649,57%
201,93%

19.804

30.025

151,61%

9.392

6.213

66,15%

135,77%
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Total cheltuieli
Componenta de baza
Mijloace speciale
Total studenţi
Studenţi bugetari
Studenţi la contract
Cheltuieli de instruire
per student în mediu
Cheltuieli de instruire
per student din surse
bugetare
Cheltuieli de instruire
per student din
mijloace speciale
Total cheltuieli
Componenta de baza
Mijloace speciale
Total studenţi
Studenţi bugetari
Studenţi la contract
Cheltuieli de instruire
per student în mediu
Cheltuieli de instruire
per student din surse
bugetare
Cheltuieli de instruire
per student din
mijloace speciale
Total cheltuieli
Componenta de baza
Mijloace speciale
Total studenţi
Studenţi bugetari
Studenţi la contract
Cheltuieli de instruire
per student în mediu
Cheltuieli de instruire
per student din surse
bugetare
Cheltuieli de instruire
per student din
mijloace speciale
Total cheltuieli
Componenta de baza
Mijloace speciale
Total studenţi
Studenţi bugetari
Studenţi la contract
Cheltuieli de instruire
per student în mediu
Cheltuieli de instruire
per student din surse
bugetare
Cheltuieli de instruire
per student din
mijloace speciale
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Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova
155.960
119.104
100.150
117.145
607.861
815.417
90.667
116.846
607.861
815.417
65.293
119.104
100.150
299
72
31
166
243
428
1
166
224
284
71
31
19
144
2.166
3.842
706
2.501
1.905
90.667

920

39.968.838
9.048.516
30.920.322
9.626
1.806
7.820
4.152

704

3.842

Universitatea de Stat A.Russo Bălţi
40.513.851 39.466.733 50.275.004
11.235.800 15.059.700 19.216.157
29.278.051 24.407.033 31.058.847
9.716
9.078
8.116
2.081
2.213
2.422
7.635
6.865
5.694
4.170
4.348
6.195

522,84%
899,36%

87,95%

2.714

2.871

3,17%

-

-

51.802.863
29.184.700
22.618.163
6.528
2.379
4.149
7.935

57.808.604
34.786.687
23.021.917
6.136
2.556
3.580
9.421

144,63%
384,45%
74,46%

226,90%

5.010

5.399

6.805

7.934

12.268

13.610

271,64%

3.954

3.835

3.555

5.455

5.451

6.431

162,64%

Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Haşdeu din Cahul
6.611.938
8.117.444 10.258.291 13.159.882 13.870.482
2.656.445
3.259.792
4.130.400
5.897.841
9.045.934
3.955.493
4.857.652
6.127.891
7.262.041
4.824.548
2.363
2.187
2.117
2.246
1.622
472
536
575
697
741
1.891
1.651
1.542
1.549
881
2.798
3.712
4.846
5.859
8.551

14.900.394
10.480.956
4.419.438
1.506
763
743
9.894

225,36%
394,55%
111,73%

353,60%

5.628

6.082

7.183

8.462

12.208

13.737

244,07%

2.092

2.942

3.974

4.688

5.476

5.948

284,36%

Universitatea de Stat din Comrat
13.415.705 14.215.631 16.061.791
5.301.174
6.240.694
7.935.054
8.114.530
7.974.937
8.126.738
2.442
2.381
2.305
856
840
846
1.586
1.541
1.459
5.494
5.970
6.968

18.699.525
13.733.050
4.966.475
2.061
874
1.187
9.073

21.452.371
15.222.454
6.229.917
1.918
916
1.002
11.185

217,00%
417,25%
99,88%

9.885.839
3.648.299
6.237.540
2.509
825
1.684
3.940

283,87%

4.422

6.193

7.429

9.379

15.713

16.618

375,80%

3.704

5.116

5.175

5.570

4.184

6.217

167,86%
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Total cheltuieli
Componenta de baza
Mijloace speciale
Total studenţi
Studenţi bugetari
Studenţi la contract
Cheltuieli de instruire
per student în mediu
Cheltuieli de instruire
per student din surse
bugetare
Cheltuieli de instruire
per student din
mijloace speciale

1.448.699
850.404
598.295
201
128
73
7.207

Universitatea de Stat Taraclia
3.456.950
3.369.730
6.698.898
901.523
1.277.200
1.896.012
2.555.426
2.092.530
4.802.886
275
328
313
195
243
243
80
85
70
12.571
10.274
21.402

8.030.914
2.775.621
5.255.293
297
217
80
27.040

7.256.046
3.151.803
4.104.243
301
202
99
24.106

500,87%
370,62%
685,99%

334,47%

6.644

4.623

5.256

7.803

12.791

15.603

234,85%

8.196

31.943

24.618

68.613

65.691

41.457

505,83%
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