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REFORMA STRUCTURALĂ A
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI: ÎNTRE ANGAJAMENTE,
OPORTUNITĂŢI ŞI CONSTRÂNGERI
CONTEXTUL
GENERAL
Reforma structurală a învăţământului, în particular pe dimensiunea educaţiei
preuniversitare, a încins spiritele în cadrul
AIE 2. Principalii protagonişti ai conflictului
pe marginea acestui subiect PDM şi PLDM
au fost antrenaţi într-un schimb de replici şi
acuzaţii reciproce privind diverse aspecte ale
reformei educaţionale într-un context postelectoral destul de complicat pentru alianţă.
Conflictul a răbufnit la suprafaţă în perioada
postelectorală, fiind stimulat de disensiuni
privind constituirea alianţelor postelectorale
la nivel local între componentele AIE 2, dar
şi pe fundalul unor declaraţii şi „dezvăluiri”
făcute de către liderii şi unii membri reprezentativi ai ambelor partide1. Deşi diferenţele de viziune asupra reformei respective au
existat şi anterior, ele au fost mai degrabă latente, fiind accentuate doar recent, în condiţiile unui conflict mult mai amplu din interiorul coaliţiei de guvernare. În acest context,
reforma structurală din educaţie reprezintă
doar unul dintre câmpurile de bătălie pe care
partidele din alianţă îşi măsoară forţele în
1 Disputa continua. Filat a avut o nouă confruntare verbală cu tabăra
democraților.// http://www.inprofunzime.md/stiri/politic/disputa-continua-filat-a-avut-o-noua-confruntare-verbala-cu-tabara.html; Lupu
reacționează: Declarația lui Filat este primul pas spre o alianță PLDM
– PCRM. http://www.inprofunzime.md/stiri/politic/lupu-reactioneazadeclaratia-lui-filat-este-primul-pas-spre-o-1.html
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perioada postelectorală în condiţii de incertitudine politică. În consecinţă, ea poate fi calificată drept o problemă creată artificial şi
prizonieră a luptelor dintre partidele politice pentru dividende electorale. Un asemenea
calificativ este justificat dacă luăm în consideraţie faptul că reforma nu este un produs
care a apărut peste noapte şi nu este doar
rezultatul eforturilor întreprinse de filiera
PLDM din executiv prin intermediul Ministerului Educaţiei.

În cele ce urmează vom întreprinde
o tentativă de a elucida principalele aspecte ale reformei structurale în educaţie prin
prisma poziţiilor exprimate de principalii actori participanţi la înfăptuirea reformei, părţilor afectate dar şi din perspectiva însuşi a
prevederilor reformei.

În urma şedinţei guvernului din 24 iunie a fost aprobat Planul Naţional de Acţiuni
pentru realizarea reformei structurale în sistemul de învăţământ, şedinţă desfăşurată cu uşi-

ta ameninţând că va solicita demisia Ministrului Economiei, reieşind din incompatibilitatea
acestuia cu funcţiile şi atribuţiile din Guvern.
Conform Primului Ministru, critica la adresa
Guvernului din partea Ministrului Economiei
este inadmisibilă în condiţiile în care acesta a
fost negociatorul-şef care a stabilit termenii de
referinţă pentru reforma structurală în educaţie4.
Conflictul s-a extins prin declaraţiile
Preşedintelui interimar, care s-a arătat nesatisfăcut de parametrii reformei, din cauza
unor potenţiale disponibilizări masive din cadrul corpului profesoral, lipsa unor proiecte
de susţinere şi reîncadrare în câmpul muncii
a profesorilor concediaţi, precum şi de carac-

2 Ce a discutat Filat cu miniștrii la Ședința de Guvern cu ușile închise.// http://www.publika.md/ce-a-discutat-filat-cu-ministrii-la-sedintade-guvern-cu-usile-inchise_374231.html
3 Duelul dintre PLDM și PD trimite AIE în comă.// http://unimedia.
md/?mod=news&id=35812

4 Filat ar putea cere demisia din guvern a lui Lazăr: E prea vorbăreț.//
http://unimedia.md/?mod=news&id=35680
5 Marian Lupu acuză Guvernul că ar pregăti în secret disponibilizări
masive în rândul profesorilor.// http://www.publika.md/marian-lupuacuza-guvernul-ca-ar-pregati-in-secret-disponibilizari-masive-in-randul-profesorilor_378561.html
6 Ibidem.
7 Tezele pentru briefing-ul Ministrului Educației, Mihai Șleahtițchi, din
29.06.2011.// http://www.edu.md/?lng=ro&MenuItem=8&Article=1389
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le închise, fapt care a stârnit mai multe suspiciuni cu privire la esenţa reformei2. Secretomania vis-a-vis de tematica respectivă nu putea
să nu suscite interesul mass-media şi societăţii
civile în contextul în care Guvernul a abordat
un subiect atât de sensibil pentru societate,
care ar putea afecta din temelie întreg sistemul educaţional şi destinul mai multor mii de
copii, pedagogi dar şi părinţi, preocupaţi pentru viitorul copiilor lor. În aceste circumstanţe,
decizia de a desfăşura această şedinţă într-un
format restrâns şi netransparent a contribuit
şi mai mult la cristalizarea unei atitudini negative în raport cu Guvernul, dar mai ales faţă
de componenta PLDM reprezentată în cadrul
executivului. Disensiunile dintre reprezentanţii celor două partide privind reforma educaţiei au izbucnit în urma nemulţumirilor exprimate de către Ministrul Economiei referitor la
aplicarea parafei secret pe documentul privind
această reformă3. Replica PLDM în persoana
Primului Ministru nu s-a lăsat aşteptată, aces-
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terul închis al şedinţei5. De cealaltă parte a
baricadei, purtătorul de cuvânt al Primului
Ministru a reiterat argumentul expus anterior, conform căruia Ministrul Economiei, membru al PD, a fost cel care a negociat condiţiile acordului cu partenerii externi,
acuzând partenerii de alianţă de aplicarea
unor duble standarde şi eschivarea de la angajamentele asumate6. În acelaşi cadru s-au
situat şi argumentele Ministrului Educaţiei
care a menţionat că, lovind în Guvern, Preşedintele interimar loveşte în memorandumul semnat de Republica Moldova cu FMI
şi direct în Ministrul Economiei. Adiţional,
Ministrul Educaţiei a declarat că preşedintele interimar interpretează eronat modul
în care a fost discutat planul pentru reforma
structurală, accentuând asupra caracterului
extraordinar şi nu secret al şedinţei Guvernului, care este nu este prima de acest gen7.
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Această suită de declaraţii şi reacţii reciproce
privind reforma structurală din învăţământ
fac parte dintr-un război informaţional în
dorinţa partidelor politice de a domina construirea agendei şi formarea opiniei publice
prin crearea unor evenimente care ar oferi
beneficii electorale, de imagine sau de altă
natură părţilor beligerante. Totodată, este
necesar de menţionat că această abordare nu
este una adecvată, eludând esenţa problemei
privind reforma educaţională.

REFORMA STRUCTURALĂ:
MOFT SAU NECESITATE?
Pentru o abordare comprehensivă
şi pentru o înţelegere mai clară a situaţiei,
apare o întrebare justificată: este necesară o
reformă structurală a învăţământului preuniversitar având drept obiectiv raţionalizarea cheltuielilor publice prin intermediul optimizării reţelei şcolare, a claselor şi ajustării
numărului cadrelor didactice?
Divergenţele dintre tabăra democrată
şi liberal-democrată au evitat cu desăvârşire să răspundă la această întrebare care este
fundamentală pentru a clarifica esenţa problemei. În lipsa unui răspuns clar la ea discuţiile în contradictoriu cu referinţă la alte
aspecte ale reformei îşi pierd relevanţa. În
acest context se impune accentuarea faptului că aceste disensiuni nici nu ar fi trebuit
să existe, deoarece, atât PLDM cât şi PD în
calitate de parteneri de coaliţie au susţinut
şi votat în Parlament programul de guvernare al AIE 1 şi AIE 2, care prevăd elemente
de reformă structurală la nivel de obiective
şi la nivel de acţiuni prioritare. Dacă în programul de guvernare pentru anii 2009-2013,
acţiunile de reformă structurală incluzând

optimizarea reţelei şcolare nu sunt clar formulate pe obiective, atunci optimizarea şi
eficientizarea cheltuielilor publice pentru
educaţie, precum şi reformarea conceptului
de instituţie şcolară cu îmbunătăţirea concomitentă a infrastructurii şcolare sunt fixate
în calitate de acţiuni prioritare8. Programul
de guvernare pentru perioada 2011-2014
este mai explicit în această privinţă unul
dintre obiectivele majore fiind eficientizarea
utilizării alocaţiilor financiare9. Pe lângă optimizarea şi eficientizarea cheltuielilor publice pentru educaţie, adaptarea numărului
şi tipurilor de grădiniţe şi şcoli la numărul
de copii şi elevi din fiecare localitate, luând
în considerare prognozele demografice reprezintă o altă acţiune prioritară a guvernului10.
Amendamentele survenite în această perioadă s-au datorat elaborării unor documente de
politici care au stat la baza dialogului dintre
guvern şi partenerii externi ai RM pe durata
anului 201011.
Conform acelui document, problema
fundamentală a sistemului de învăţământ
se rezumă la valorificarea ineficientă a finanţelor publice. Eficienţa scăzută a finanţelor publice impune reformarea structurală
a învăţământului prin optimizarea reţelelor
şcolare şi, implicit, racordarea numărului de
profesori şi personal non-didactic la numărul
de elevi care a înregistrat o scădere dramatică în rezultatul declinului demografic. În
consecinţă, doar 30-60% din capacitatea instituţiilor este utilizată, iar cheltuielile per
elev în instituţiile şcolare din mediul rural
8
Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova
„Integrare Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare”, Chișinău,
2009.// http://www.gov.md/lib.php?l=ro&idc=445
9
Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova
„Integrare Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare”, Chișinău,
2011.// http://www.gov.md/lib.php?l=ro&idc=445
10
Ibidem.
11
Relansăm Moldova: Prioritățile de dezvoltare pe termen
mediu. Guvernul Republicii Moldova. (Raport pentru ședința grupului
consultativ de la Bruxelles, 24 martie 2010).// http://www.gov.md/doc.
php?l=en&id=2774&idc=447
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depăşesc de 3-5 ori costurile, comparativ cu
cele raionale12. Astfel, Guvernul îşi anunţa deschis intenţia de a optimiza pe termen
mediu reţeaua instituţiilor şcolare în scopul
creşterii randamentului cheltuielilor publice
pentru educaţie. Ineficienţa alocării resurselor financiare este confirmată de mai mulţi
indicatori statistici, dacă ne referim la raportul dintre cheltuielile alocate pentru educaţie
şi rezultatele obţinute. În pofida unor infuzii
masive de capital în sectorul educaţional în
ultimii ani nu putem vorbi despre eficienţă şi
rezultate pozitive proporţionale, deşi este dificil pe termen scurt să evaluăm efectele unor
investiţii în educaţie. Totuşi, nivelul slab de
pregătire a contingentului de elevi care părăseşte subsistemul învăţământului secundargeneral demonstrează că calitatea procesului
de instruire nu este direct proporţională cu
volumul resurselor financiare alocate.
Statistica arată că pe durata anilor
2006–2011, cheltuielile pentru educaţie au
crescut de 1,9 ori, alcătuind 21,3% din totalul cheltuielilor bugetului public naţional şi
8,4% din PIB în 2011. Această creştere a fost
cauzată în primul rând de majorările salariale ale personalului instituţiilor educaţionale,
în particular al cadrelor didactice. Din totalul
cheltuielilor pentru educaţie cea mai mare
parte revine cheltuielilor curente, dintre care
70% o deţin salariile angajaţilor13. Respectiv,
doar o mică parte din cheltuieli poate fi direcţionată pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, didactice sau în alte scopuri
pentru a asigura calitate în procesul de instruire. Raportul dintre cadrele didactice şi
personalul non-didactic reflectă de asemenea
o situaţie dramatică şi alarmantă. Dintre
137799 unităţi de personal în anul 2010 doar
12
Ibidem.
13
Strategia de cheltuieli pentru sectorul „Învăţământul public
şi serviciile de educaţie”, 2012-2014. CCTM.// http://www.mf.gov.md/
ro/middlecost/CCTM2014/
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62427 erau unităţi de cadre didactice14. Din
perspectiva Ministerului Finanţelor sectorul
educaţional este calificat drept supradimensionat şi necesită o eficientizare în utilizarea
banilor publici. Această estimare are la bază
dinamica unor indicatori pe durata a zece ani
(2000 – 2010) care se referă la:
• diminuarea semnificativă a contingentului de elevi din învăţământul secundar-general de la 590516 la 376745
(36,2%);
• diminuarea numărului de personal didactic cu 6909 (17,1%);
• diminuarea numărul personalului
non-didactic cu 1552 (5,8%);
• diminuarea numărului de instituţii cu
54 (4,0%);
• diminuarea raportului cadru didactic/
elev de la 1/15 la 1/11;
• diminuarea raportului cadru non-didactic/elev de la 1/21 la 1/1315.
Datele respective sunt suficient de relevante pentru a contesta necesitatea unei
reforme structurale pe nivelul educaţiei secundare generale în privinţa optimizării reţelei şcolare, a claselor şi ajustării numărului
de cadre. În acest sens orice dispută între adversarii şi promotorii reformei referitoare la
necesitatea ei devine sterilă.

PARAMETRII REFORMEI
STRUCTURALE
Problema reformării sectorului educaţional trebuie abordată într-un context mai
larg odată cu accederea la guvernare a AIE
in iulie 2009, care şi-a asumat angajamente
în faţa instituţiilor financiare internaţionale, urmând să întreprindă acţiuni concrete
14
15

Ibidem.
Ibidem.
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pe domenii separate. Educaţia, fiind unul
dintre sectoarele care consumă foarte mulţi
bani publici a fost „pusă la perete”. Astfel,
subiectul reformării sectorului educaţional
era abordat foarte explicit deja în vara anului 2010 în cadrul Memorandumului semnat
de FMI şi autorităţile moldoveneşti. Sectorul
învăţământului era calificat supraponderat
şi neajustat integral necesităţilor economiei,
constituind o barieră majoră în consolidarea
şi durabilitatea politicii bugetar-fiscale. Guvernul îşi propunea eliminarea capacităţilor
excesive, raţionalizarea şi dotarea mai bună
a sectorului. Totodată, era anunţată intenţia de a demara o reformă mult mai amplă a
educaţiei, anticipând sporirea eficienţei prin
reducerea numărului de clase în şcolile medii
şi utilizarea veniturilor colectate din economii pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor
şi infrastructurii şcolare16. Următoarea etapă de reformare a presupus angajarea autorităţilor la o scară mult mai extinsă, iar semnarea unui nou memorandum în februarie
2011 conţinea date mult mai concrete care au
stârnit mai multe reacţii negative. Opoziţia
parlamentară încă în februarie 2011 acuza
Guvernul că şi-a asumat responsabilitatea
de a înfăptui comasarea claselor mici, optimizarea şcolilor şi concedierea unui număr
impunător de angajaţi din învăţământ în rezultatul presiunilor exercitate de FMI, învinuind în particular Ministerul Finanţelor de
lipsa transparenţei pe durata procesului de
negociere17.
Informaţiile ulterioare prezentate de
16
Anexa II: Memorandumul suplimentar cu privire la politicile
economice și financiare 30 iunie 2010.// http://www.imf.md/pub-memo.html
17
Dodon: Guvernul se laudă cu majorări de salarii. FMI
impune restricții, reduceri de cadre și privatizări.// http://unimedia.
md/?id=30139&mod=news; PCRM: Guvernul a acceptat în acordul cu
FMI concedierea a 6.700 de bugetari.// http://www.publika.md/pcrm-guvernul-a-acceptat-in-acordul-cu-fmi-concedierea-a-6-700-de-bugetari_225441.html

către autorităţi nu au fost substanţial diferite de datele expuse de PCRM, confirmând
predispoziţia şi angajamentul guvernului în
demararea reformei. Astfel, Memorandumul
suplimentar cu privire la politicile economice
şi financiare din martie 2011 prevedea o reformă cuprinzătoare în sectorul supradimensionat al învăţământului, reiterând de facto
obiectivele formulate în acordul semnat anterior cu FMI:
• eliminarea capacităţilor excesive a sistemului educaţional;
• raţionalizarea şi dotarea mai bună a
sistemului;
• pregătirea şi remunerarea adecvată a
personalului;
• racordarea procesului educaţional la
exigenţele economiei moderne18.
Reforma preconizată urma să se focalizeze asupra procesului de consolidare a claselor, şcolilor şi a personalului,
iar majoritatea eventualelor economii
bugetare, cumulate cu asistenţa financiară a Băncii Mondiale să fie direcţionate spre îmbunătăţirea calităţii instituţiilor de învăţământ, asigurarea
transportului pentru elevi şi repararea rutelor de acces pentru autobuze.
Efectul financiar era estimat la 0,5%
economii nete pe bază permanentă din
PIB, începând cu 201319.
Pentru fiecare aspect al reformei memorandumul prevede măsuri concrete, pe care
Guvernul este obligat să le implementeze
pentru a beneficia de o nouă tranşă a asistenţei financiare:
• Optimizarea mărimii claselor, care implică majorarea până la 1 septembrie
18
Anexa II: Memorandumul suplimentar cu privire la politicile
economice și financiare 24 martie 2011.// http://www.imf.md/pub-memo.html
19
Ibidem.
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2012 a claselor la 30-35 elevi pentru şcolile mari şi 25-30 elevi pentru restul şcolilor. Implementarea acestor măsuri va
contribui la reducerea cu 1736 a numărului de unităţi didactice, inclusiv 390
unităţi în 2011, şi respectiv la o economie anuală estimată la 94 milioane lei;
• Optimizarea reţelei şcolare, care presupune consolidarea treptată a reţelei
prin închiderea
şcolilor cu clase mici şi asigurarea
transportului pentru elevi spre şcolile
de circumscripţie începând cu anul curent. Implementarea acestei măsuri pe
durata 2011-2013 va avea drept efect
o reducere cu 2661 a numărului unităţilor de personal didactic şi cu 1426
a personalului non-didactic, generând
economii de 136 milioane lei pe an;
• Reducerea personalului non-didactic
şi a poziţiilor vacante prin stoparea
angajării personalului non-didactic
eliminând 2400 poziţii vacante din
sector, precum şi stabilirea unui plafon pentru fondul de retribuire a muncii în sector în rezultatul căruia toate
raioanele îşi vor reduce în medie cu 5%
numărul de angajaţi în instituţiile de
profil comparativ cu finele 2010, ceea
ce reprezintă 5300 unităţi la nivel naţional până la începutul anului academic 2011/2012, generând economii în
valoare de 175 milioane lei anual20.
Unele dintre condiţiile stipulate în
memorandum în special cele referitoare la
reformele structurale, sub incidenţa cărora cade şi educaţia sunt foarte dure pentru
RM, anticipând costuri sociale destul de
semnificative. Acest fapt a fost recunoscut
şi confirmat de însuşi Guvernatorul Băncii
20 Ibidem.
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Naţionale, care a menţionat totuşi că beneficiile depăşesc cu mult costurile, care nu se
limitează doar la dimensiunea financiară21.
În contextul evenimentelor şi conflictelor
asociate cu optimizarea sistemului educaţional din ultima perioadă se pare că detaliile şi
activităţile punctuale urmează a fi clarificate. Lucrurile nu sunt clare dacă reieşim din
aura secretă care a învăluit acest subiect, iar
netransparenţa autorităţilor generează suspiciuni şi pesimism în raport cu soluţiile ce
vor fi pregătite şi aplicate. Cu toate acestea
conform declaraţiilor ministrului de profil în
anul şcolar care vine vor fi reorganizate 221
de şcoli săteşti, în 2012 – 82 şcoli, iar 2013 –
75. Astfel în următorii trei ani urmează să
fie reorganizate 370 de şcoli dintr-un total
de 150022. Deocamdată doar un singur lucru
este clar şi anume că reforma este necesară.
În ce măsură acest factor este suficient pentru a o implementa fără a stârni nemulţumiri
şi proteste de proporţii este o chestiune mai
problematică.

IMPLICAŢIILE REFORMEI
EDUCAŢIONALE
Reforma pune pe agendă o serie de întrebări extrem de sensibile şi cu un enorm
potenţial exploziv în termeni de destabilizare socială în condiţiile actuale din Republica
Moldova. Printre cele mai consistente întrebări pot fi enumerate următoarele:
• Care sunt costurile şi beneficiile acestei reforme?
• Cum sunt distribuite aceste costuri şi beneficii între actorii sociali afectaţi de ea?
21 Drăguțanu: Memorandumul cu FMI este dureros, dar și mai dureroasă ar fi plecarea FMI.// http://unimedia.md/?mod=news&id=30579
22 Ministrul Educației a respins presupunerile Președintelui interimar
privind disponibilizările.// http://moldpres.md/News.aspx?NewsCod=6
171&NewsDate=29.06.2011
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Care sunt efectele aşteptate de pe
urma implementării reformei?
În cazul unor asemenea probleme complexe şi sensibile din punct de vedere social
nu există răspunsuri univoce şi capabile de
oferi satisfacţie pentru toate părţile afectate în rezultatul implementării. Un răspuns
imediat şi simplu ar fi că toţi vor avea de câştigat, dar în primul rând principalii beneficiari ai reformei, adică elevii, prin asigurarea
unei educaţii de calitate. Dar acest răspuns
aparent simplu creează o serie de probleme,
rezistenţe şi nemulţumiri manifestate mai
de toate grupurile afectate de reformă.
În pofida unui angajament declarat al
Ministrului Educaţiei şi a unei predispoziţii
de a implementa reforma, entuziasmul responsabililor de implementare cu siguranţă va
fi avea suferit. Ministerul va trebui să depună
eforturi colosale pentru a se conforma şi pune
în aplicare la nivel sectorial angajamentele
guvernamentale. În cazul unor amânări, întârzieri sau eşecuri toate pietrele vor fi aruncate în „grădina ministerului”. Temporar ME
a reuşit să calmeze spiritele prin asigurări că
nu vor avea loc disponibilizări în masă a cadrelor didactice, iar dacă acestea se vor produce ele vor constitui doar excepţii pentru
care sunt prevăzute măsuri compensatorii de
protecţie socială, recalificare şi reîncadrare în
câmpul muncii23. Totodată ideea unor disponibilizări este acceptată ca rezultat al reformei,
chiar dacă se afirmă că în planul de acţiuni
nu există prevederi de disponibilizare şi cifre
exacte24. Pe de altă parte constatăm existenţa
unor opinii mai pesimiste, care admit că disponibilizările sunt inevitabile. Ele sunt relevante deoarece vin din partea unor reprezen•

23 Tezele pentru briefing-ul Ministrului Educației, Mihai Șleahtițchi,
din 29.06.2011.// http://www.edu.md/?lng=ro&MenuItem=8&Artic
le=1389
24 Ce va însemna la modul practic optimizarea școlilor și cine va
suferi și ce vom câștiga.(declarațiile Tatianei Potîng, Vice-ministrul
Educației).// http://www.allmoldova.com/ro/experts/493.html

tanţi ai sindicatelor, care deşi s-au pronunţat
în favoarea protecţiei cadrelor didactice în
circumstanţele unor disponibilizări în masă
nejustificate, au menţionat că există posibilităţi limitate, reieşind din situaţia în care circa
22% din cadrele didactice sunt pensionari iar
24% din profesori au mai mult de o sarcină
didactică25. Un alt impediment potenţial cu
care s-ar putea confrunta ME este punerea
în mişcare a acestui mecanism şi coordonarea
lui, o sarcină dificilă care poate scurtcircuita
desfăşurarea reformei. Dacă mai luăm în consideraţie şi modul destul de greoi de manevră
a instituţiilor publice, cumulat cu alţi factori
conjuncturali, implementarea reformei va fi,
cel puţin, parţial compromisă. Este adevărat
că experienţa pozitivă din raioanele pilot va
fi utilă în procesul de extindere la 9 raioane şi
municipiile Bălţi şi Chişinău iar apoi la scară naţională, dar este necesar de accentuat
că magnitudinea acţiunilor întreprinse poate
afecta coerenţa şi consecvenţa reformei.
Rezistenţa cadrelor didactice şi a personalului administrativ reprezintă un alt
impediment potenţial în procesul de implementare a politicii deoarece toţi profesorii şi
personalul auxiliar din şcolile ce urmează a fi
lichidate se auto-percep drept victimele acestui tăvălug care urmează să treacă peste ei
fără a fi consultaţi sau dacă li se cere opinia
se face doar pentru respectarea formalităţilor. Pentru majoritatea dintre ei asigurările
Ministrului Educaţiei că nu vor fi concediaţi
nu reprezintă un argument imbatabil şi suficient de credibil. Din perspectiva lor, optimizarea claselor şi şcolilor în care au activat
şi care vor dispărea peste noapte reprezintă
o dramă personală, o tragedie care nu poate
fi pur şi simplu depăşită. Pentru ei tendinţe25 Ce va însemna la modul practic optimizarea școlilor și cine va
suferi și ce vom câștiga.(declarațiile lui Dumitru Ivanov, Președintele
sindicatelor în învățământ).// http://www.allmoldova.com/ro/experts/493.html
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le demografice negative, costurile în creştere pentru menţinerea infrastructurii şcolare
sau calitatea scăzută a studiilor, luate la un
loc, au o valoare inferioară locului de muncă
cu care s-au obişnuit şi care le oferea o doză
de siguranţă şi confort. Chiar dacă majoritatea dintre ei conştientizează, necesitatea
restructurării şi „împrospătării” sistemului
educaţional, dar cu siguranţă sunt conştienţi
de acest fapt, gustul amar nu poate fi înlăturat. Dispariţia clasei, şcolii, locului de muncă
echivalează cu dispariţia unui punct de reper sau cadru de referinţă, care vor trebui
din nou căutate sau reconstruite, investindu-se noi eforturi şi resurse. În pofida faptului că există circa 24000 funcţii vacante,
care vor oferi posibilitatea reangajării, conform Ministrului Educaţiei, reangajarea se
va face în bază de concurs�. Totodată nu s-a
explicat despre ce fel de concurs este vorba,
deoarece concursul prin definiţie presupune
competiţie. Confuzia este mai evidentă decât
claritatea, alimentând frica corpului profesoral. Personalul didactic mai are un motiv
de îngrijorare sub forma unei clauze a aceluiaşi memorandum care stipulează sporirea
flexibilităţii în relaţiile de muncă în sector,
prin operarea unor amendamente la Codul
Muncii şi altor acte normative pentru a permite directorilor instituţiilor de învăţământ
să ia decizii referitoare la angajarea şi disponibilizarea personalului în bază de necesitate şi performanţă şi nu pe baze permanente,
ceea ce înseamnă de facto liberalizarea relaţiilor de muncă, o noutate nu prea favorabilă
corpului didactic.
Deocamdată putem intui că predomină
o relaţie de neîncredere dintre autorităţi şi
dascăli care nu este una benefică implementării. Această neîncredere rezultă şi dintr-un
proces deficient de comunicare şi lipsa trans8
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parenţei în procesul decizional. Totodată este
evident faptul că succesul unei reforme de
aşa anvergură pe un domeniu atât de important nu poate fi asigurat doar de sus în jos şi
reclamă în primul rând suportul celor care
prestează servicii educaţionale.
Restructurarea sistemului va afecta
cel mai mult principalii beneficiari, adică elevii, care vor avea de înfruntat şi, trebuie să
recunoaştem, anumite dificultăţi. Totuşi, beneficiile pe care aceştia le vor obţine în rezultatul primirii unei instruiri calitative sunt
incomparabile cu costurile suportate, inclusiv de adaptare. Este indiscutabil faptul că
o educaţie de calitate le va spori şansele de
afirmare şi le va maximiza „capitalul iniţial”
în competiţia pentru înscrierea la o universitate mai bună, obţinerea unui post de muncă
mai bine plătit, recunoaşterea socială şi alte
privilegii care conferă valoare adăugată capitalului uman. Prin prisma accesului la aceste
bunuri sociale, aspectele referitoare la partea tehnică precum asigurarea cu transport
pentru deplasarea la şcolile de circumscripţie
sau alt gen de instituţii create de reformă,
reparaţia drumurilor de acces spre şcoli reprezintă chestiuni secundare şi ţin de administrare. O chestiune esenţială care rezultă
din dimensiunea tehnică a implementării reformei este securitatea elevilor în procesul de
transportare şi instruire per ansamblu, dar
acest subiect depăşeşte cadrul analizei date.
Un alt aspect pozitiv pe care îl aduce reforma în raport cu elevii dar şi pentru sistem în
ansamblu este introducerea pe scară largă a
formulei de finanţare per capita – „banii urmează elevul”, formulă testată cu succes în
raioanele pilot. Această abordare va permite eliminarea decalajelor precedente dintre
instituţiile şcolare, asigurând o distribuire
echitabilă şi egală a resurselor financiare
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pentru fiecare elev. Sistemul per ansamblu
va beneficia datorită existenţei unei metodologii clare şi transparente de alocare a resurselor financiare. Un alt efect al noii formule
de finanţare va fi instituirea unui regim competitiv pentru managerii şcolilor care vor fi
stimulaţi să îmbunătăţească calitatea procesului de instruire, atrăgând mai mulţi elevi
şi, respectiv, mai multe resurse. Prin urmare, principiul fundamental de la care trebuie să pornească orice evaluare cost-beneficiu
pentru elevi este calitatea educaţiei. Ce se
întâmplă mai departe ţine de capacitatea reformatorilor care s-au angajat în acest proces
de a furniza servicii de calitate.
În fine, preocupările părinţilor nu diferă semnificativ de cele ale propriilor copii.
Este clar că părinţii îşi doresc un sistem care
prestează servicii calitative şi care nu îi împovărează financiar, ceea ce vine în contradicţie
cu sistemul actual de plăţi informale, achitate pentru diverse fonduri, şi fiind quasi-legalizate în mai multe instituţii de învăţământ.
Majoritatea părinţilor consideră că calitatea
educaţiei depinde de doi factori esenţiali:
calificarea cadrelor didactice şi asigurarea
cu cadre didactice26, situaţie deplorabilă la
acest capitol în mai multe şcoli rurale. O altă
preocupare în contextul reformei preconizate
este grija pentru siguranţa şi sănătatea copiilor care vor fi obligaţi să se deplaseze în
alte localităţi. În acest sens, asigurarea securităţii elevilor reprezintă un subiect care nu
a fost deocamdată foarte prezent în discursul public, mai degrabă absent, deşi merită
o atenţie specială. Din cele expuse mai sus
constatăm că reconfigurarea structurală a
sistemului de învăţământ secundar general
implică o serie de riscuri şi dileme, oferind
26 Educația de bază din Republica Moldova. IPP, chișinău 2008, în
Educația și dezvoltarea umană: provocări curente și de perspectivă.
IPP, Chișinău, 2010.// www.ipp.md/public/files/Publicatii/2010/Policy_Paper_Rom_Final.pdf

concomitent şi mai multe oportunităţi pe
calea modernizării sistemului educaţional,
valorificarea cărora va depinde de măiestria
autorităţilor de a gestiona implementarea reformei.

ÎN LOC DE CONCLUZII
Revenirea la politic de la care am pornit analiza privind reforma structurală în
învăţământ este necesară şi oportună deoarece suportul şi voinţa politică sunt elemente
cruciale pentru a iniţia, desfăşura şi asigura
succesul ei. În lipsa unei poziţii consolidate
a tuturor componentelor AIE există un risc
major ca reţelele clientelare ale partidelor
politice să fie puse în acţiune pentru a bloca sau tergiversa optimizarea reţelei şcolare. Probabilitatea realizării unui asemenea
scenariu este destul de crescută în condiţiile
actuale de incertitudine politică. Mai mult
decât atât, eventualitatea unor alegeri anticipate în viitorul apropiat ar putea bloca reforma până la clarificarea situaţiei. Partidele
politice vor evita să se angajeze în susţinerea unui proces de raţionalizare a sistemului
educaţional din motive electorale, fiind extrem de prudente în raport cu întreprinderea
unor acţiuni nepopulare în ajunul alegerilor.
Pornind de la ipoteza conform căreia corpul
profesoral este unul dintre elementele politice active în mediul rural, capabil să canalizeze energiile sociale într-o anumită direcţie,
putem presupune că actorii politici nu vor
dori să se „complice” până la o nouă reglare de conturi electorale. În această situaţie
doar prevederile memorandumului semnat
cu FMI ar reprezenta un element deranjant,
care ar obliga actorii politici la o minimă disciplină.
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