
Sumar executiv

Republica Moldova, având iniţial dezideratul de 
asociere la UE, are posibilitatea de a-şi armoniza 
politicile conform cerinţelor şi obiectivelor enun-
ţate în Agenda Lisabona astfel încât să poată de-
veni într-adevăr un spaţiu facilitator de motivare, 
formare, orientare, inserţie şi mobilitate a forţei 
de muncă înalt califi cate şi bine plătite. Conform 
acestui deziderat studiul în cauză îşi propune să 
evalueze starea de fapt din domeniul politicilor 
formării, orientării şi inserţiei profesionale. Ast-
fel, această analiză se adresează tuturor actorilor 
din mediul public sau cel privat şi se concentrează 
pe examinarea comprehensivă a sistemului autoh-
ton de formare profesională. 

Având o structură tip policy-oriented, analiza se 
bazează pe surse primare şi secundare de date. În 
acest caz, studiul analizează principalele efecte ale 
intervenţiilor sau ezitărilor instituţiilor guverna-
mentale în ceea ce priveşte dezvoltarea sistemului 
formării profesionale şi a ocupării forţei de mun-
că. Astfel, ipotezele de lucru ale acestui demers 
analitic şi evaluativ sunt: 

(a) Ezitarea instituţiilor guvernamentale abilitate 
de a interveni la timpul potrivit a cauzat pro-
ducerea dezechilibrelor esenţiale pe piaţa au-
tohtonă a forţei de muncă;  

(b) Intervenţia actuală a instituţiilor guvernamen-
tale mizează să centralizeze domeniul formării 
profesionale ceea ce este contrar principalelor 
prevederi europene din domeniul formării şi 
ocupării profesionale;

(c) Autonomia instituţională limitată cauzează 
izolarea instituţiilor de formare profesională 
de piaţa forţei de muncă, iar absolvenţii sunt 
incompatibili cu cerinţele enunţate de angaja-
tori.  

Potrivit obiectivului şi ipotezelor enunţate stu-

diul este structurat pe trei capitole. Fiecare dintre 
capitole are rolul său specifi c în ceea ce priveşte 
demersul teoretic al analizei, enunţarea stării de 
fapt şi efectuarea de propuneri adecvate privind 
atenuarea crizei din domeniul formării şi inserţiei 
profesionale. 

Astfel, primul capitol se referă la două elemente 
esenţiale care ne vor ajuta să înţelegem starea de 
fapt din domeniul politicilor formării, orientării 
şi inserţiei profesionale. Aceste elemente sunt: (1) 
prezentarea unui model teoretic privind relaţiona-
rea intersectorială în procesul formării, orientării 
şi inserţiei profesionale (2) elaborarea unui cadru 
logic al formării şi ocupării profesionale în contex-
tul instituţional autohton. 

Al doilea capitol este un capitol analitic şi relie-
fează starea de fapt a sistemului instituţional de 
formare şi orientare profesională, şi a pieţei forţei 
de muncă din Republica Moldova. Capitolul are 
în componenţa sa patru componente care se referă 
la: (1) aspectele generale ale sistemului de formare 
profesională din Republica Moldova; (2) situaţia 
actuală a pieţei forţei de muncă autohtone; (3) for-
marea profesională în cadrul studiilor secundare 
profesionale şi (4) formarea profesională în cadrul 
nivelului de studii superioare. În cadrul evaluării 
stării de fapt sunt inserate recomandări specifi ce 
problemelor analizate. De exemplu: 

 cazul relansării şi promovării studiilor 
secundare profesionale – sunt examinate 
cauzele regresului considerabil al acestui 
nivel de formare profesională. Sunt pre-
zentate demersurile instituţiilor guverna-
mentale pentru relansarea acestuia şi sunt 
formulate câteva recomandări referitoare 
la efi cientizarea campaniei de promovare 
pentru procesul admiterii din anul viitor; 
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superior – analizează conse-
cutiv aspectele subfi nanţării 
cronice a sistemului de învă-
ţământ superior, confuziei 
instituţionale tipologice, au-
tonomiei şi guvernanţei in-
stituţionale limitate ş.a. Ast-
fel, sunt recomandate, pen-
tru fi ecare aspect în parte, o 
serie de propuneri specifi ce 
pentru redresarea situaţiei;     

 procesul admiterii în siste-
mul formării profesionale 
în anul 2006 – este analizat 
contextul politicii aplicate, 
sunt enumerate principale-
le avantaje şi dezavantaje şi 
sunt invocate recomandări 
care să minimizeze deza-
vantajele enunţate şi să ofere 
şanse echitabile pentru toţi 
candidaţii care optează pen-
tru acest nivel de formare 
profesională.     

În sfârşit, cel de-al treilea capitol este 
dedicat recomandărilor sectoriale. 
Recomandările enunţate sunt gene-
rale şi tind să contribuie la îmbună-
tăţirea stării de fapt prin atenuarea 
crizei din domeniul formării şi inser-
ţiei profesionale. Totodată, recoman-
dările schiţează necesitatea imple-
mentării acţiunilor de consiliere şi 
orientare profesională atât la nivelul 
instituţiilor de formare profesională, 
cât şi la nivelul instituţiilor de inser-
ţie şi ocupare profesională.

Concluzia studiului este că discuţii-
le din domeniul politicilor formării, 
orientării şi inserţiei profesionale 
trebuie să se desfăşoare prin prisma 
cadrului logic, dedus din legislaţia 
coroborată cu prevederile europene, 
al formării profesionale şi să respecte 
opţiunile individuale ale persoanelor. 
Astfel, sistemul formării profesiona-
le trebuie să asigure o coerenţă, sta-
bilitate, echitate şi continuitate dintre 
toate nivelele de formare profesiona-
lă. Prin urmare reforma sistemului 
profesional trebuie să înceapă chiar 
de la nivelul primar de educaţie. Iar, 
pentru a aspira la piaţa comună eu-
ropeană este nevoie, în primul rând, 
de a schimba optica asupra ceea ce 
este forţa de muncă şi care sunt inte-
resele şi perspectivele acesteia.       

Introducere

Politicile formării profesionale şi, implicit, cele ale inserţiei profesiona-
le sunt la fel de importante ca şi cele educaţionale sau de susţinere socială. 
Mai mult decât atât, politicile publice din domeniul formării profesionale 
sunt dependente de întregul spectru al politicilor publice. Dacă între aces-
te politici nu există coerenţă şi coroborare, atunci mecanismele prevăzute 
pentru politicile formării şi inserţiei profesionale nu pot funcţiona astfel 
încât să producă efectele aşteptate. Prin urmare, nici mediul economic şi 
nici cel social nu se pot dezvolta durabil. 

Apelând la o serie de acte la nivelul Uniunii Europene, constatăm că 
Agenda Socială Europeană, document adiacent Modelului Social Euro-
pean, precizează cinci obiective majore:

 Îmbunătăţirea calităţii muncii; 
 Promovarea includerii sociale; 
 Rolul partenerilor sociali în realizarea schimbărilor; 
 Responsabilitatea socială corporativă; 
 Sisteme de protecţie socială sigure şi sustenabile.1 

Este evident faptul că statele care aspiră spre asocierea sau spre adera-
rea la UE trebuie să se racordeze la aceste obiective care, prin aplicabili-
tatea lor, sprijină implementarea Agendei Lisabona. Republica Moldova, 
având iniţial dezideratul de asociere la UE, are posibilitatea de a-şi armo-
niza politicile conform cerinţelor şi obiectivelor enunţate mai sus, astfel 
încât să poată deveni un adevărat spaţiu facilitator al mobilităţii forţei de 
muncă înalt califi cate şi bine plătite. Deci, se evidenţiază ocazia de modi-
fi care a statutului: de la un furnizor de forţă de muncă ieftină şi necali-
fi cată pentru UE la un partener responsabil pentru formarea califi cată şi 
orientarea calitativă a forţei de muncă, atât în cadrul spaţiului intern, cât 
şi în cadrul spaţiului UE, prin intermediul instrumentelor de facilitare a 
mobilităţii forţei de muncă.  

Deoarece politicile formării profesionale şi cele ale inserţiei profesionale 
sunt complexe, analiza focalizată pe aspectul capacităţii pieţei forţei de muncă 
din Republica Moldova şi pe activitatea sistemului formării profesionale şi de 
orientare este extrem de importantă. Prin urmare, acest studiu se fundamen-
tează pe următorul obiectiv: de a evalua starea de fapt şi de a face anumite 
recomandări sectoriale adresate diverşilor actori care participă la elabora-
rea, implementarea şi evaluarea politicilor formării şi inserţiei profesionale 
(agenţii guvernamentale şi nonguvernamentale, inclusiv cele pentru profi t). 
În acelaşi timp, prezentul studiu încearcă să se concentreze asupra mutaţiilor 
evidenţiate în acest an privind admiterea în sistemul instituţional de formare 
profesională.

Aşadar, studiul în cauză este de tipul policy-oriented şi  urmăreşte pre-
zentarea următoarelor aspecte: 

• Starea de fapt în sistemul pregătirii profesionale;
• Intervenţia instituţiilor guvernamentale în procesul de înmatricu-

lare în instituţiile de formare profesională;  
• Capacitatea pieţei forţei de muncă de a angaja absolvenţii califi caţi 

şi specializaţi;
În cadrul acestui studiu vom înţelege prin sistemul de formare profesi-

onală toate instituţiile care fac parte din: 
• nivelul III de studii -  învăţământul secundar profesional;
• nivelul IV de studii - învăţământul profesional non-universitar 

(mediu de specialitate);
1 După: Mihai Moia, „Probleme fundamentale ale pieţelor de muncă în contextul Extinderii Uniunii Europene”, Institutul 
European din România, Bucureşti, 2004,  pag. 13; 
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• nivelul V de studii - învăţământul superior: licenţă, masterat, doc-
torat;

• nivelul VI de studii – învăţământul superior postuniversitar: pro-
gramele de postdoctorat.

Din motiv că domeniul este vast şi destul de complex, în cadrul acestui 
studiu ne vom referi cu prioritate la formarea profesională în cadrul (1) învă-
ţământului superior; (2) învăţământului secundar profesional şi tangenţial la 
(3) formarea profesională în cadrul învăţământului profesional non-univer-
sitar. 

Deoarece piaţa forţei de muncă este caracterizată a fi  dinamică, siste-
mul de formare profesională trebuie să se coreleze continuu cu necesităţile 
şi perspectivele acesteia. Pe de o parte, piaţa forţei de muncă trebuie să-şi 
urmărească propriile interese, corespunzătoare profi tului şi creşterii com-
petitivităţii. Iar pe de altă parte, aceasta trebuie să ţină cont şi de capacitatea 
sistemului de formare profesională. Conform acestei logici, în cadrul unei 
economii fundamentate pe principii democratice de activitate şi pe o piaţă 
liberă şi capabilă de a face faţă concurenţei este nevoie de a schimba optica 
întregului proces de guvernare. Astfel, acest studiu se fundamentează pe 
abordarea principiului guvernanţei (governance). Consider că acest tip de 
abordare ne permite să conceptualizăm şi să analizăm domeniul de interes 
al instituţiilor nonguvernamentale (pentru profi t şi nonprofi t) şi a corpo-
raţiilor din perspectiva relaţionării instituţiilor guvernamentale de nivel 
central şi local. Studiul de faţă utilizează modelul de sus în jos (top-down) 
al analizei politicilor publice. Utilizarea acestui model este indispensabilă 
deoarece în Republica Moldova centralismul decizional este primordial.   

Studiul este structurat pe trei capitole. Primul capitol are rolul de a pre-
zenta succint perspectiva teoretică de abordare a domeniului analizat. Al 
doilea capitol este unul analitic şi are rolul de a reliefa starea de fapt din 
domeniul respectiv. În cadrul acestui capitol se face referire la procesul de 
admitere la nivelele de formare profesională în anul curent. În acest sens, 
vor fi  sugerate şi anumite recomandări specifi ce problemelor enunţate. În 
cel de-al treilea capitol sunt elaborate recomandări sectoriale generaliste 
pentru redresarea situaţiei create pe piaţa forţei de muncă. 

Studiul se bazează pe o analiză primară precum şi una secundară a date-
lor. Astfel, sunt utilizate statisticile ofi ciale prezentate de Biroul Naţional de 
Statistică, rapoarte, studii, analize, comentarii, prognoze şi strategii elabo-
rate de instituţiile guvernamentale centrale abilitate (Ministerul Educaţiei 
şi Tineretului, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor 
ş.a.). În vederea coroborării situaţiei analitice cu cea reală, în perioada lunii 
septembrie 2006 am efectuat vizite de documentare la o serie de instituţii de 
formare profesională din Republica Moldova. De exemplu, documentarea 
la Universitatea de Stat din Moldova s-a focalizat pe următoarele facultăţi: 
Drept, Ştiinţe Economice, Istorie şi Psihologie (catedra de Ştiinţe ale Educa-
ţiei), Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice ş.a. Aici am avut prilejul să dis-
cut atât cu corpul managerial, cât şi cu studenţii. Totodată, am avut ocazia 
să discut cu o serie specialişti în domeniul politicilor educaţionale şi în do-
meniul pieţei forţei de muncă, dar şi cu analişti economici şi analişti politici. 
În cadrul acestor discuţii am abordat spectrul problematic al domeniului 
analizat. Cu această ocazie aduc sincere mulţumiri tuturor persoanelor cu 
care am avut prilejul de a colabora pentru redactarea acestui studiu.            

La momentul defi nitivării acestui studiu nu au fost date publicităţii sta-
tistici ofi ciale privind procesul admiterii în cadrul instituţiilor de formare 
profesională de nivel secundar şi superior, ceea ce reprezintă o limită a lui.    
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Acest capitol se referă la două 
elemente esenţiale care ne vor ajuta 
să înţelegem starea de fapt din do-
meniul politicilor formării, orientării 
şi inserţiei profesionale. Aceste ele-
mente sunt:

 prezentarea unui model 
teoretic privind relaţiona-
rea intersectorială în pro-
cesul formării, orientării şi 
inserţiei profesionale;

 prezentarea cadrului logic 
de formare profesională în 
contextul actual al Repu-
blicii Moldova. 

Vom aborda aceste aspecte pe 
scurt, în capitolul următor  vom ana-
liza starea de fapt, iar în capitolul 3 
vom propune seturi de recomandări 
sectoriale pentru redresarea situaţiei 
din domeniul formării, orientării şi 
inserţiei profesionale.   

1.1 MODELUL 
RELAŢIONĂRII 
INTERSECTORIALE ÎN 
PROCESUL FORMĂRII 
PROFESIONALE

În cadrul procesului de adaptare 
la noile rigori ale sistemului politic 
de tip capitalist s-au produs multi-
ple fracturi în ceea ce priveşte buna 
funcţionare a instituţiilor din sectorul 
guvernamental şi din  cel privat. Do-
meniul educaţional nu a reprezentat 
o excepţie. În ultimii 15 ani pentru o 
implementare reuşită a reformelor 
s-a apelat la modelele vest-europe-
ne. De multe ori acestea au fost im-
posibil de aplicat, deoarece funda-

mentele (relaţionarea intersectorială, 
opţiunile benefi ciarilor, participarea 
în procesul înfăptuirii politicilor pu-
blice ş.a) nu erau solidifi cate. Totuşi, 
întregul spectru societal a fost an-
grenat în procesul de deconstrucţie 
a vechilor proiecţii instituţionale şi 
de construcţie a noilor mecanisme de 
gestionare a sectoarelor de producţie 
şi de servicii. Prin urmare, mediul 
instituţional de formare profesiona-
lă a fost printre primele medii care 
a trebuit să se conformeze acestor ri-
gori. Însă, nu s-a conştientizat faptul 
că reforma sistemului educaţional 
poate provoca fracturi şi în celelalte 
domenii sociale şi economice.

Dacă facem o analiză comparativă 
între sistemul educaţional autohton şi 
cel al altor state post sovietice, atunci 
vom observa existenţa unor proble-
me asemănătoare: masifi carea învăţă-
mântului superior, scăderea calităţii 
serviciilor educaţionale, un nivel ri-
dicat al practicilor de corupţie, un ni-
vel scăzut de inserţie a absolvenţilor 
conform specializărilor obţinute ş.a.2 
Aceste aspecte pot fi  considerate re-
miniscenţe ale sistemului sovietic de 
formare şi inserţie profesională. Este 
importat să analizăm traseul confor-
mării şi transformării a sistemului au-
tohton de formare şi inserţie profesio-
nală. În perioada sovietică instituţiile 
de formare profesională erau subor-
donate puterii politice şi depindeau 
direct de indicii de planifi care. Astfel, 
piaţa forţei de muncă era centralizată 
şi dependentă de indicii de planifi ca-
re care erau elaboraţi de GOSPLAN.   
2.  Un studiu focalizat pe situaţia actuală din domeniul 
sistemului de învăţământ superior din Federaţia Rusă a fost 
publicat recent de Institutul Francez de Relaţii Internaţionale 
IFRI. A se vedea: Tatiana Kastouéva-Jean, «Splendeurs et 
misères» de l’enseignement supérieur en Russie, Russie.
Nei.Visions, n°14, IFRI, septembre 2006, material accesibil 
în variantă electronică la adresa http://www.ifri.org/frontDis-
patcher/ifri/publications/russie_cei_visions_1111752534925 , 
ultima dată accesat la 26 septembrie 2006;  

Într-un studiu elaborat în anul 
2003 de cercetătorul rus I. Maibu-
rov se compară detaliat modelul de 
relaţionare a cererilor în instituţiile 
de învăţământ superior din fostul 
sistem socialist cu cel din actualul 
sistem, care se pretinde a fi  capita-
list (a se vedea Fig. 1). Chiar dacă 
acest model se referă la instituţiile 
de formare profesională de nivel 
universitar, am putea să-l adaptăm 
la întregul spectru instituţional de 
formare profesională, deoarece, în 
mare parte, mecanismele şi procese-
le sunt aceleaşi. Astfel, Maiburov îşi 
elaborează modelul pe baza cererii 
manifestate de către actorii societali. 
Potrivit autorului deosebim două 
sfere ale cererii3,4: 
 Sfera cererii economice – este ca-

racterizată prin faptul că diferite 
sectoare economice manifestă 
necesitatea de a se asigura cu 
forţă de muncă califi cată şi, din 
punct e vedere cantitativ, co-
respunzătoare posibilităţilor de 
angajare. Pentru acestea insti-
tuţiile de formare profesională 
constituie principalii furnizori ai 
resursei căutate. În cadrul sferei 
respective se manifestă interesul 
sectorului non-guvernamental 
pentru profi t şi prin aceasta se 
poate vedea care este interferen-
ţa dintre mediul unui astfel de 
tip de organizaţii cu mediul in-
stituţiilor de formare şi orientare 
profesională;

 Sfera cererii sociale – se manifestă 
prin faptul că instruirea satisfa-
ce necesităţile întregului sistem 
social, care diferă uneori de exi-
genţele economice. De aseme-
nea, pe lângă serviciile de instru-
ire acordate tuturor membrilor 
societali,  aceasta are capacitatea 
de educare a personalităţii, de 
transmitere a valorilor culturale, 

3.  După  I.A. Maiburov, 2003: Mecanismele de coordonare 
dintre posibilităţile învăţământului superior şi necesităţile 
regiunilor, Coordonare universitară: practică şi analiză, Nr. 5-6 
(28), pag. 42, articol disponibil în variantă electronică la adresa: 
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/152470.html , ultima dată 
accesat la 15 08 2005;
4.  Modelul elaborat de I. Maiburov a fost iniţial abordat în: 
Nicolae Toderaş, Modelul de relaţionare a cererii educaţi-
onale în învăţământul superior, în  Statutul Instituţiilor de 
învăţământ superior în viziunea guvernării şi a societăţii 
civile, Institutul de Politici Publice, Chişinău, 2005, pag. 12 
– 13; Studiu elaborat cu suportul fi nanciar al Institutului de 
Politici Publice şi este disponibil în variantă electronică la 
adresa: http://www.ipp.md/fi les/Publicatii/2006/Studiu_Viziu-
nea_Guvernarii_si_Societatii_Civile.doc ;     
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de consolidare a societăţii etc. 
Bineînţeles, această sferă este 
mult mai cuprinzătoare decât 
cea economică pentru că aici 
are loc relaţionarea mediului de 
formare profesională cu struc-
turile componente ale societăţii 
civile. În cadrul acestei sfere pot 
fi  identifi cate multiplele meca-
nisme şi procese de sincroniza-
re şi coabitare. Ceea ce distinge 
această sferă de sfera anterioară  
este comportamentul fl exibil al 
structurilor şi al formelor orga-
nizaţionale constituite.              

Din reprezentarea grafi că de mai 
sus se observă că cererea socială este 
întotdeauna mai mare decât cererea 
economică. La rândul său, cererea 
economică este parte componentă a 
cererii sociale în care se intersectează 
interesele individuale şi cele econo-
mice ale statului. Autorul menţio-
nează că, în rest, aceste interese pot 
să nu coincidă unele cu altele şi chiar 
uneori pot să se repudieze între ele. 
Totodată, se poate observa că sfera 
cererii economice primează asupra 
sferei cererii sociale în cadrul siste-
mului socialist. De aceea, sistemul 
instituţional de formare profesională 
era orientat, în primul rând, spre sa-
tisfacerea necesităţilor economice ale 
statului, celelalte aspecte ale socialu-
lui se soluţionau ulterior. Însă, spre 
deosebire de sistemul socialist, siste-
mul de formare profesională din pre-
zent (cel care este specifi c modelului 
capitalist) oferă servicii care convin 
cererii sociale.      

După colapsul sistemului so-
cialist, noile reforme introduse în 
domeniul formării profesionale au 
provocat multiple anomalii sociale. 

De atunci efectele acelui sistem „pa-
razitează” spaţiul public an de an, 
punând mereu în discuţie probleme 
care, în acele timpuri, erau rezolvate 
prin anumite prevederi şi reglemen-
tări politice. De exemplu, în perioada 
anilor 1980, în URSS era de neconce-
put situaţia ca un absolvent al unei 
instituţii de învăţământ superior 
să nu fi e angajat în câmpul muncii. 
Metoda repartiţiei obligatorii asigu-
ra continuitatea forţei de muncă în 
cadrul sectoarelor de producţie şi 
de servicii a economiei planifi cate. 
La nivelul fi ecărei instituţii de for-
mare profesională activau specialişti 
în domeniul orientării profesionale. 
Rolul lor era de a promova o cultură 
a anumitor specializări profesionale. 
Totodată, în curriculumul pre-uni-
versitar au fost promovate asiduu 
anumite specializări profesionale, 
fără a se crea discriminări şi dispa-
rităţi privind alegerea individuală. 
Acum însă există următorul feno-
men: doritori de a se angaja există, 
dar locuri de muncă nu sunt, chiar 
dacă există anumite cadre legale de 
reglementare prin care licenţiaţilor 
li se acordă posibilitatea de a profe-
sa, iar angajatorilor li se garantează 
anumite facilităţi5. Cultura formării, 
orientării şi inserţiei profesionale s-a 
schimbat radical. Unele domenii sunt 
supraaglomerate, altele sunt în criză 
de forţă de muncă. Prin urmare, con-
trastele sunt remarcabile şi acestea ne 
oferă un tablou comparativ asupra a 
ceea ce a fost şi ceea ce este.   

5.  A se vedea cazul absolvenţilor studiilor universitare de 
licenţă care au studiat în regim de subvenţionare a costurilor 
de studii de la bugetul de stat, mai ales cazul absolvenţilor 
din domeniul pedagogic;  

1.2 CADRUL LOGIC 
AL PREGĂTIRII 
PROFESIONALE ÎN 
CONTEXTUL AUTOHTON 

Este evident faptul că orice cetă-
ţean simplu este şi un benefi ciar al 
politicilor formării, orientării şi in-
serţiei profesionale, el îşi manifestă 
propriul interes în ceea ce priveşte 
tipul de formare şi de activitate pro-
fesională pentru care optează. Astfel, 
întregul sistem societatal trebuie să 
ofere prilejul unei formări şi orientări 
continue, indiferent de vârsta, pozi-
ţia socială, nivelul de instruire şi de 
activitate profesională a individului. 
De exemplu, dacă un individ care 
activează timp de 15 ani într-un sec-
tor economic doreşte să se reprofi le-
ze într-un alt domeniu, acesta poate 
urma oricând un traseu de formare 
profesională. Conform acestei logici 
distingem trei spaţii temporale şi de 
interes, care sunt interdependente şi 
interconectate între ele (a se vedea 
Fig. 2). Celelalte trei spaţii ale realiză-
rii profesionale sunt: spaţiul formării 
profesionale, spaţiul orientării pro-
fesionale, spaţiul inserţiei în câmpul 
muncii. Observăm că spaţiile reali-
zării profesionale sunt distincte între 
ele atât după durata de timp alocată, 
cât şi după interesul manifestat de 
fi ecare individ în parte. Totuşi, între 
aceste trei spaţii există o interdepen-
denţă. Potrivit propriilor interese şi 
necesităţi, oricând o persoană poate 
accesa un spaţiu sau altul. Acest con-
siderent ţine de alegerea, satisfacţia 
şi percepţia individuală.

Fig. 2. Cele trei spaţii ale realizării profesionale
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Pentru a înţelege mai bine care 
este structura sistemului actual de 
formare profesională din Republica 
Moldova şi relaţionarea acestuia cu 
piaţa forţei de muncă vom elabora 
un cadru logic. În Fig. 3 este repre-
zentată schematic traiectoria unei 
persoane în procesul de educaţie, 
formare şi incluziune profesională. 
Observăm că activitatea profesio-
nală conform încadrării în câmpul 
muncii se poate realiza, în contextul 
sistemului formării profesionale din 
Republica Moldova, în trei ipostaze 
distincte. Formarea profesională re-
prezintă o continuitate a procesului 
educaţional iniţiat încă la nivelul 
preşcolar. Însă nivelul limitrof al ac-
tivităţii de formare profesională este 
nivelul secundar general de treapta I 
(învăţământ gimnazial) şi nivelul se-
cundar de treapta a II-a (învăţămân-
tul liceal). Prin urmare, formarea 
profesională este un rezultat direct 
al formării educaţionale la nivelele 
premergătoare şi trebuie să conţină 
elemente logice şi coezive. 

Prima ipostază de inserţie se rea-
lizează după absolvirea nivelului se-
cundar profesional. A doua ipostază 
după, absolvirea nivelului superior. 
Aceasta poate fi  separată pentru fi e-
care ciclu de studii în parte. Însă con-
form principiului ciclurilor univer-
sitare, vom considera totuşi ca fi ind 
o ipostază integră. În sfârşit a treia 
ipostază se realizează prin fi naliza-
rea nivelului superior post-universi-
tar. În cadrul acestui studiu suntem 
interesaţi doar de primele două ipos-
taze. Între fi ecare ipostază este nevo-
ie să existe o continuitate de formare 
profesională, conform principiului 
individual al realizării profesionale 
descris în Fig. 2. 

Totodată, o ipostază distinctă, 
dar detaşată de nivelele de studii 
specifi cate anterior, este învăţă-
mântul pe tot parcursul vieţii. Acest 
tip de formare profesională încă nu 
este accesibil pe deplin cetăţenilor 
Republicii Moldova. Învăţământul 
pe întregul parcurs al vieţii este o 
componentă de formare profesio-
nală care se realizează concomitent 
cu activitatea profesională desfăşu-
rată în cadrul câmpului muncii. În 
contextul autohton şi în multiple 

situaţii acesta este înţeles drept o 
reconversie profesională, ceea ce de 
fapt reprezintă doar o componentă 
dintr-un spectru mult mai larg de 
programe şi platforme educaţionale 
şi de formare profesională. De ace-
ea, vom considera spaţiul din inte-
riorul careului cu o linie intermi-
tentă, care are un fundal gri, fi ind 
accesibil benefi ciarilor din Republi-
ca Moldova. Spaţiul învăţământu-
lui pe tot parcursul vieţii rămâne o 
temă pentru acasă atât pentru auto-
rităţile guvernamentale, cât şi pen-
tru instituţiile nonguvernamentale, 
în vederea facilitării adaptabilităţii 
şi mobilităţii forţei de muncă. Este 
îmbucurător faptul că proiectul 
Strategiei Naţionale privind Politi-
cile de Ocupare a Forţei de Muncă 
a Republicii Moldova pentru peri-
oada 2006-2020 conţine şi un capi-
tol specifi c acestui tip de pregătire 
profesională. La fel, proiectul Con-
cepţiei modernizării sistemului de 
învăţământ din Republica Moldova 
conţine un capitol referitor la acest 
nivel de formare profesională. Ca o 
exemplifi care elocventă putem spe-
cifi ca că din totalul de aproxima-
tiv 90 mii de şomeri înregistraţi în 
cel de al doilea trimestru al anului 

2006 doar 2% urmează o formă de 
instruire profesională.6     

Un alt detaliu importat al acestui 
cadru se referă la piaţa forţei de mun-
că, care este reprezentată printr-un 
triunghi echilateral, orientat cu vârful 
în jos. Urmărind fi gura, observăm că 
inserţia în câmpul muncii conform 
specializării deţinute este mai ridicată 
la ieşirea din nivelul secundar profe-
sional decât din nivelul superior. Într-
un asemenea context, pe piaţa forţei 
de muncă se va cere mai mult per-
sonal califi cat cu studii profesionale 
secundare şi postsecundare decât cu 
studii superioare. Este vorba despre o 
ponderare care, de altfel, este şi pre-
văzută prin normele din domeniul in-
serţiei în câmpul muncii. De exemplu, 
conform normelor actuale aplicate în 
Republica Moldova, unei persoane cu 
studii superioare trebuie să-i revină 8 
sau 9 muncitori califi caţi.7   
6.  Conform notei informative „Forţa de Muncă în Republica 
Moldova, ocuparea şi şomajul. Trimestrul al II-lea 2006”, 
elaborate de Biroul Naţional de Statistică din Republica 
Moldova, dată publicităţii la 28 septembrie 2006. Document 
disponibil în variantă electronică la adresa:http://www.statisti-
ca.md/statistics/dat/860/ro/PiataFM_ocup_somaj_trII_2006.pdf 
ultima dată accesat la 03 octombrie 2006;
7. Această cifră a fost enunţată de Ion Holban, şeful Secţiei 
de resurse umane şi atestare din cadrul METS. După: 
Ludmila Moraru, „Persoanele cu studii superioare constituie 
50% din contingentul angajaţilor”, cotidianul FLUX, din 05 
octombrie 2006, articol disponibil în variantă electronică la 
adresa:http://www.fl ux.md/news/modb2.php?action=show&id
u=16679&cat=Cotidian%20National&rub=Social,  ultima dată 
accesat la 05 octombrie 2006.        
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În contextul Agendei Lisabona şi 
a Procesului Bologna, această pon-
dere este imposibil de atins. În situ-
aţia actuală unei persoane cu studii 
superioare îi revine un muncitor ca-
lifi cat.8 Prin urmare, cu cât nivelul de 
formare profesională este mai avan-
sat, cu atât piaţa forţei de muncă este 
mai exclusivistă şi mai limitată, fapt 
de care politicile formării şi inserţiei 
profesionale trebuie să ţină cont. La 
baza piramidei adaptabilitatea, ma-
nevrabilitatea şi mobilitatea ocupaţi-
onală este fl exibilă.                              

Din cadrul descris putem dedu-
ce concluzia că pentru a „produce” o 
persoană competitivă pe piaţa forţei 
de muncă este nevoie ca între toate 
nivele să existe continuitate şi coe-
renţă. În contextul actual al Repu-
blicii Moldova această coerenţă şi 
continuitate nu există. Dacă ar exista 
atunci aceste caracteristici s-ar ma-
nifesta atât prin conţinuturi, cât şi 
prin metode. În acest caz, ieşirile din 
procesul de formare educaţională şi 
profesională sunt incompatibile cu 
cerenţele pieţei forţei de muncă.                  

*      *      *
Totuşi, ce s-a întâmplat pe par-

cursul ultimilor 15 ani în sistemul de 
formare, orientare şi  inserţie profesi-
onală? Este o întrebare fundamentală 
şi răspunsul la aceasta poate consti-
tui o evaluare a parcursului efectu-
at. Vom face această evaluare în ca-
pitolul următor, unde vom constata 
care este starea de fapt în domeniul 
instituţiilor de formare şi orientare 
profesională şi în cel al pieţei forţei 
de muncă.  În acest capitol am putut 
dezvolta un cadru teoretic asupra 
problematicii analizate. Capitolul dat 
ne-a oferit atât o privire de  ansam-
blu asupra relaţionării intersectoriale 
în procesul formării şi inserţiei socia-
le, cât şi o retrospectivă a sistemului 
educaţional şi de inserţie profesiona-
lă de tip socialist, reminiscenţele că-
ruia se manifestă şi în prezent.         

8. Idem; 

La sfârşitul capitolului precedent 
am enunţat o întrebare privind cele 
întâmplate în sistemul instituţio-
nal de formare, orientare şi inserţie 
profesională. Acesta este un capitol 
analitic şi reliefează starea de fapt a 
sistemului instituţional de formare şi 
orientare profesională şi a pieţei for-
ţei de muncă din Republica Moldo-
va, punând accent pe recentele inter-
venţii ale autorităţilor guvernamen-
tale. Capitolul se fundamentează pe 
patru componente esenţiale, care se 
referă la: 

 sistemul pregătirii profesiona-
le în sinteză; 

 capacitatea de absorbţie a pie-
ţei forţei de muncă 

 formarea profesională în ca-
drul studiilor secundare pro-
fesionale;

 formarea profesională în ca-
drul nivelului de studii supe-
rioare9.

 Reliefarea stării de fapt din do-
meniul formării, orientării şi inserţiei 
profesionale este indispensabilă pen-
tru elaborarea recomandărilor secto-
riale. Totuşi, pentru a fi  mai operativi 
şi mai efi cienţi, am inclus în capitol 
pasaje distincte de recomandări şi 
soluţii alternative specifi ce proble-
melor identifi cate.           

2.1 SISTEMUL PREGĂ-
TIRII PROFESIONALE ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA 
ÎN SINTEZĂ 

Schimbările la care am asistat pe 
parcursul ultimilor 15 ani în multe 
privinţe sunt îmbucurătoare, iar în al-
tele, din contra. În cadrul acestui sub-
9.  În cadrul acestui capitol sintagma „studii superioare” se 
referă la ciclul universitar de licenţă;

capitol vom încerca să prezentăm pe 
scurt portretul sistemului pregătirii 
profesionale din Republica Moldova.    

Pe fundalul fenomenului de sub-
fi nanţare accentuată, sistemul guver-
namental de formare profesională 
şi-a extins serviciile către benefi ciarii 
care doreau să deţină un certifi cat de 
absolvire a unei instituţii de învăţă-
mânt profesional, mai ales la nivelu-
lui superior de formare. În acest con-
text s-a creat un puternic dezechili-
bru între nivelurile de formare pro-
fesională. Fenomenul de masifi care a 
învăţământului superior se produce 
pe fundalul crizei în domeniul pieţei 
forţei de muncă. Pe de o parte, asis-
tăm la un defi cit de cadre califi cate, 
iar pe de altă parte - la un excedent 
de persoane cu studii superioare. 
Cea de-a doua categorie mai prezintă 
şi un potenţial scăzut al aptitudinilor 
şi competenţelor obţinute în urma 
procesului educaţional de formare 
profesională. Este o situaţie parado-
xală care, de altfel, contribuie în mod 
direct la perpetuarea crizei economi-
ce şi sociale a Republicii Moldova.   

Sub pretextul libertăţii pieţei, în 
ultimii 15 ani, în cadrul sistemului 
de formare profesională s-au dez-
voltat anumite instituţii private, care 
dublau rolul şi utilitatea instituţiilor 
guvernamentale. Pe fundalul acestor 
două fenomene s-a manifestat un al 
treilea fenomen şi anume cel al creş-
terii accelerate a numărului benefi ci-
arilor de servicii educaţionale şi de 
formare profesională. Cele mai re-
cente date statistice ne demonstrea-
ză amploarea acestui fenomen. De 
exemplu, în Graf. 1 este prezentată 
evoluţia ponderii studenţilor în insti-
tuţiile superioare de învăţământ şi a 
elevilor în instituţiile medii de speci-

CAPITOLUL 2. 

Analiza stării de fapt 
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alitate (colegii) la 10 mii de locuitori 
pentru perioada anilor 2000 – 2005. 
Per ansamblu, observăm tendinţa de 
creştere a ponderii. Totuşi, efectuând 
o analiză mai atentă, constatăm că 
nivelul instituţiilor universitare este 
caracterizat printr-o creştere conti-
nuă, pe când nivelul de instituţii de 
învăţământ mediu de specialitate 
este caracterizat prin creştere limita-
tă, în unele perioade chiar se consta-
tă o scădere a ponderii. 

Tot în cazul formării profesionale 
în sistemul instituţiilor de învăţământ 
superior până în prezent s-a manifes-
tat o creştere continuă a numărului de 
studenţi, în contextul unei scăderi a 
numărului populaţiei. De exemplu, în 
anul de studii 2005/2006, în instituţi-
ile de învăţământ superior din Repu-
blica Moldova au fost înmatriculate 
34553 de persoane, pe când în anul de 
studii 2003/2004 au fost înmatriculate 
30150 de persoane. Deci, până în anul 
2006 această tendinţă a fost în ascen-
siune lentă, dar sigură. Tendinţa s-a 
manifestat pe fundalul intervenţiei 
limitate din partea instituţiilor guver-
namentale abilitate privind reglemen-
tarea admiterii în cadrul sistemului 
de formare profesională. Parcurgând 
şi o serie de date statistice anterioare 
anului 2000, vom constata că în ul-
timul deceniu numărul studenţilor 
aproape că s-a dublat. De exemplu, 
în 1997, la 10 mii de locuitori cores-
pundeau 180 de studenţi10, pe când în 
2005 datele menţionează aproximativ 
351 de studenţi11. Acest fapt demon-
strează  accesibilitatea studiilor profe-
10. Conform datelor statistice publicate de Biroul Naţional de 
Statistică din Republica Moldova, în materialul „Învăţământul 
(1997/1998 – 2004/2005)”, publicat la 27 ianuarie 2005 şi 
disponibil în variantă electronică la adresa:  http://www.statis-
tica.md/statistics/dat/742/ro/Invatamint_1997_2005_ro.htm , 
ultima dată accesat la 21 februarie 2006; 
11. Conform notei informative „Activitatea instituţiilor de învă-
ţământ mediu de specialitate şi superior la începutul anului  de 
studii 2005 - 2006”, elaborate de Biroul Naţional de Statistică 
din Republica Moldova, dată publicităţii la 15 februarie 2006, 
document disponibil în variantă electronică la adresa: http://
www.statistica.md/statistics/dat/770/ro/invatamintul_superi-
or_2005_2006.pdf , ultima dată accesat la 17 februarie 2006;

sionale de nivel superior pe fundalul 
subfi nanţarii cronice a sistemului de 
învăţământ. Practic fi ecare persoană 
absolventă a liceului sau a şcolii me-
dii generale a devenit student, fără 
un efort intelectual considerabil. Prin 
extrapolare, putem considera că cel 
mai ieftin serviciu public este toc-
mai învăţământul superior. În acest 
context, universităţile nici nu posedă 
mecanisme de asigurare a calităţii ac-
tului educaţional, dar nici nu iniţiază 
un proces de reechilibrare a costuri-
lor necesare pentru pregătirea unui 
specialist. Într-o asemenea situaţie 
numărul ridicat de studenţi nu poate 
garanta dezvoltarea economică şi so-
cială durabilă a Republicii Moldova.     

Este evident faptul că în contextul 
masifi cării învăţământului superior 
nu se ţine cont de necesităţile reale, de 
capacităţile de absorbţie ale pieţei for-
ţei de muncă, de potenţialul de export 
al acesteia. De exemplu, piaţa forţei de 
muncă este suprasaturată de specia-
lişti din următoarele domenii: relaţii 
internaţionale (politice şi economice), 
ştiinţe politice, ştiinţe juridice, ştiinţe 
economice. Pe când, penuria de cadre 
se înregistrează în continuare în do-
meniul agricol, în cel al asistenţei so-
ciale şi cel al educaţiei. De exemplu, în 
domeniul educaţiei s-au elaborat şi se 
implementează politici afi rmative de 
încurajare a profesării în cadrul învă-
ţământului rural. Numai că şi în aceste 
condiţii sunt puţini solicitanţi care pre-
feră să se stabilească în mediul rural 
sau în cel al oraşelor mici şi mijlocii. 
Din contra, în ultimii ani s-a înregis-
trat o lipsă a personalului didactic atât 
la nivel rural, cât şi la nivel urban.12 
12. De exemplu, pentru anul de studii 2006/07 în sistemul edu-
caţional preuniversitar era un defi cit de 2163 de cadre didactice. 
Această cifră a fost enunţată de Gheorghe Egorov, şeful Secţiei 
de resurse umane şi atestare din cadrul METS. După: Ludmila 
Moraru, „Şcolile de la sate duc lipsă de elevi”, cotidianul FLUX, 
din 1 septembrie 2006, articol disponibil în variantă electronică 
la adresa: http://www.fl ux.md/news/modb2cal.php?action=sho
w&idu=16096&cat=Editia%20de%20Vineri&rub=Social, ultima 
dată accesat la 27 septembrie 2006.         

Nici formula repartiţiilor obligatorii, 
în cazul absolvenţilor ce au studiat 
prin fi nanţare de la bugetul de stat, nu 
produce rezultate scontate şi de lungă 
durată.          

O cu totul altă imagine se observă 
la nivelul instituţiilor de învăţământ 
secundar, unde portretul este şi mai 
sumbru. Experţii din domeniul ocu-
pării forţei de muncă precizează fap-
tul că în Republica Moldova se atestă 
un defi cit de muncitori califi caţi în 
următoarele domenii: construcţii, 
confecţii, tâmplărie ş.a. Desigur, 
aceste califi cări pot fi  obţinute prin 
absolvirea instituţiilor de formare 
profesională (şcoli profesionale şi 
colegii). Dar statisticile demonstrea-
ză că numărul de elevi la nivelul 
secundar de formare profesională 
în perioada anilor 2000 – 2004 a fost 
relativ constant (în medie aproxi-
mativ 22700 de elevi).13 Începând cu 
anul 2005 numărul elevilor din acest 
tip de instituţii a crescut simţitor. 
Grafi cul 2 demonstrează contrastul 
înregistrat începând cu anul 2005. 
Trebuie  specifi cat faptul că în 2006 
contrastul a fost amplifi cat din cau-
za intervenţiei directe a autorităţilor 
guvernamentale pentru susţinerea 
acestui nivel de formare profesională 
şi pentru direcţionarea absolvenţilor 
de la nivelului învăţământului se-
cundar general către învăţământul 
secundar profesional. În subcapito-
lul următor ne vom referi mai pe larg 
asupra acestui aspect.    

Obţinând un astfel de portret 
sumbru, întrebarea fundamentală 
este: „Ce întreprind autorităţile guver-
namentale pentru elucidarea situaţiei în 
cauză?”. Dacă ne referim la perioada 
anilor precedenţi atunci răspunsul la 
întrebare este echivoc. Pe de o parte, 
autorităţile erau depăşite de situaţia 
creată, iar pe de altă parte, ele nici nu 
demonstrau intenţia de a interveni.  
Dar, dacă ne referim la situaţia anu-
lui curent, atunci putem afi rma că, în 
sfârşit, intervenţia s-a făcut atât de vi-
zibilă, încât a creat convulsii sociale. 
Este vorba despre intervenţia Guver-
nului Republicii Moldova, prin in-
13. Conform notei informative „Activitatea instituţiilor de în-
văţământ secundar profesional la începutul anului  de studii 
2005 - 2006”, elaborate de Biroul Naţional de Statistică din 
Republica Moldova, dată publicităţii la 15 martie 2006, docu-
ment disponibil în variantă electronică la adresa: http://www.
statistica.md/statistics/dat/782/ro/Inv_sec_prof_2005_06.pdf, 
ultima dată accesat la 27 septembrie 2006;

Graf. 1 Studenţi şi elevi (în colegii) la 10 mii de locuitori
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termediul unor agenţii abilitate, de a 
stabili planuri unice de înmatriculare 
în anul 2006 a elevilor şi studenţilor 
în instituţiile de învăţământ superi-
or, mediu de specialitate şi secundar 
profesional. De fapt, intervenţia din 
acest an a constituit o continuitate a 
demersurilor iniţiate în anul prece-
dent pentru nivelul învăţământului 
profesional secundar. 

Intervenţia s-a fundamentat pe 
Hotărârea nr. 434 a Guvernului Re-
publicii Moldova, din 25 aprilie 2006. 
Aceasta a stabilit planurile şi cote-
le de înmatriculare în anul de studii 
2006/2007 în învăţământul secundar 
profesional, mediu de specialitate şi 
superior (ciclul I). Hotărârea nr. 434 
a fost aplicată de Colegiul METS prin 
aprobarea Regulamentului de organi-
zare şi desfăşurare a admiterii în in-
stituţiile de învăţământ superior din 
Republica Moldova.14 Anterior acestei 
date, la 31 martie 2006 Ordinul nr.267 
punea în aplicare Hotărârea Colegiu-
lui METS din 30 martie 2006 privind 
aprobarea modifi cărilor şi completă-
rilor la Regulamentul de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în instituţiile 
de învăţământ mediu de specialitate 
(colegii) din Republica Moldova. 

Calendaristic vorbind, procesul 
decizional s-a desfăşurat destul de 
întârziat faţă de declaraţiile făcute 
în toamna anului precedent de către 
autorităţile abilitate.15 De exemplu, 
proiectul Hotărârii 434 a fost discu-
tat într-o şedinţă comună a Colegiilor 
14. Regulamentul este aprobat prin Hotărârea Nr. 6.1 a 
Colegiului METS din 27 aprilie 2006 şi a intrat în vigoare prin 
Ordinul 406 din 02 mai 2006; 
15. În luna octombrie 2005 reprezentanţii actualului MET 
au declarat că normele de admitere pentru anul de studii 
2006/2007 vor fi  fi nalizate până la sfârşitul anului 2005;     

METS şi MEC la 22 noiembrie 2005. În 
cadrul cestei şedinţe s-a dezbătut pro-
iectul Hotărârii „Cu privire la planuri-
le unice de înmatriculare în anul 2006 
a studenţilor şi elevilor în instituţiile 
de învăţământ superior, mediu de 
specialitate şi secundar profesional”. 
Timp de cinci luni (decembrie 2005 
– aprilie 2006) Guvernul Republicii 
Moldova nu a făcut act de transparen-
ţă în procesul decizional. Astfel, cu o 
lună înainte de începerea examenelor 
de absolvire şi de bacalaureat poten-
ţialii candidaţi s-au pomenit într-o 
situaţie confuză, nesigură şi stresantă. 
În acest context s-a creat o convulsie 
socială şi politică, iar benefi ciarii di-
recţi şi indirecţi ai actului educaţional 
au trebuit să simtă pe „propria piele” 
ce înseamnă intervenţia autorităţilor 
guvernamentale la momentul nepo-
trivit. Vom analiza situaţia creată, 
prezentând avantajele şi dezavantaje-
le acestor decizii atât la nivelul învăţă-
mântului secundar profesional, cât şi 
la nivelul învăţământului superior. 

2.2 ESTE OARE PIAŢA 
FORŢEI DE MUNCĂ UN 
COLIMATOR 
NEFUNCŢIONAL? 

Deoarece domeniul pieţei for-
ţei de muncă este foarte complex, 
în cadrul acestui subcapitol ne vom 
focaliza doar pe anumite aspecte de 
constatare care să ne ajute la elabora-
rea recomandărilor sectoriale din ca-
pitolul următor. Metaforic, conside-

răm piaţa forţei de muncă drept un 
colimator care, pentru moment, este 
nefuncţional. Prin urmare, în acest 
subcapitol vom identifi ca cauzele ne-
funcţionării acestuia.    

La fel ca şi celelalte domenii socia-
le, piaţa forţei de muncă din Republica 
Moldova a cunoscut o orientare spre 
noile cerinţe inerente economiei de 
piaţă. Astfel, de la o planifi care cen-
tralizată s-a trecut la o abordare emer-
gentă a necesarului de personal. De la 
o organizare colectivă a muncii se trece 
din ce în ce mai mult la o organizare 
centrată pe individ, evidenţiindu-se 
ceea ce poate să facă fi ecare persoană 
angajată.  Totodată, se observă trecerea 
de la o concepţie a angajării pe viaţă la 
angajarea pe un termen determinat 
de timp. Aşa cum am mai specifi cat, 
procesul de deconstrucţie şi construc-
ţie a noilor proiecţii încă mai durează. 
De exemplu, în sectorul instituţional 
guvernamental regăsim încă valabile 
proiecţiile trecutului recent, ceea ce 
contribuie la tergiversarea aplicării 
noilor abordări conceptuale intrinseci 
economiei de piaţă.

Este important să specifi căm care 
este starea de fapt în domeniul pieţei 
forţei de muncă, conform statisticilor 
prezentate de Biroul Naţional de Sta-
tistică16. Astfel, la nivelul anului 2005 
ponderea populaţiei implicate în ac-
tivităţile economice era de 49% din 
totalul populaţiei, iar rata de ocupare 
de 44,5%. Ponderea forţei de muncă 
angajate în sectorul privat a fost de 
69,6%, iar în cel public a constituit 
25,6%. Ponderea persoanelor ocu-
pate care posedă studii superioare a 
constituit 17,0%, iar a celor cu studii 
profesionale şi cu studii medii gene-
rale a fost de 47,5%. Studiul mai pre-
cizează că 40,7% din totalul persoa-
nelor ocupate au activat în sectorul 
agricol, 12,1% – în industrie şi 47,2% 
– în sectorul de servicii.

Dacă în cazul Uniunii Europene 
cu 25 de state membre exista temerea 
că după marea extindere din  2004 
se va înregistra o scădere a ratei de 
ocupare a populaţiei, s-a constat că, 
din contra, rata a continuat să creas-
că. Conform datelor prezentate de 
16. Studiul „Forţa de Muncă în Moldova: ocupare şi şomaj”, 
Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, disponibil 
în variantă electronică la adresa: http://www.statistica.
md/statistics/dat/784/ro/PiataFM_ocup_somajul_anul_2005.
pdf, ultima dată accesat la 25 iulie 2006;  
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Eurostat, rata de ocupare în UE cu 
25 de membri a constituit în anul 
2005 ponderea de 63,8%, iar pentru 
vechiul UE cu 15 membri aceasta a 
fost de 65,2%.17  O perspectivă com-
parativă cu ceea ce se petrece în Re-
publica Moldova şi spaţiul UE (25) a 
fost elaborată de Biroul Naţional de 
Statistică al Republicii Moldova în 
cadrul studiului „Forţa de Muncă în 
Moldova: ocupare şi şomaj”.  În Graf. 
3 putem sesiza discrepanţele pentru 
perioada 2000 -2004, conform datelor 
prezentate de BNS. O asemenea situ-
aţie o putem observa şi în cazul Ro-
mâniei. În 2000 rata de ocupare con-
stituia 57,6% faţă de 63,0% în 2000. În 
cazul Bulgariei rata de ocupare este 
în creştere. În 2001 aceasta era de 
49,7%, iar în 2005 de 55,8%.   

Văzând care este tabloul pieţei for-
ţei de muncă în Republica Moldova, 
putem spune că situaţia este dramati-
că şi că este nevoie de multă abilitate 
pentru ca situaţia să se redreseze şi 
să aspire spre dezideratul enunţat de 
Strategia de la Lisabona (rata ocupă-
rii forţei de muncă să atingă 70% la 
nivelul anului 2010). Desigur, pentru 
Uniunea Europeană dezideratul este 
o adevărată provocare, dar pentru 
Republica Moldova acesta poate fi  un 
motiv de a-şi dovedi capacitatea de 
stat viabil. Este cert că Republica Mol-
dova nu poate aspira spre o asemenea 
rată enunţată în Strategia de la Lisabo-
na, cel puţin pentru viitorul deceniu, 
dar este foarte important ca aceasta să 
înregistreze creşteri minime dar con-
stante, asemenea Bulgariei. 

Referindu-ne la capacitatea pieţei 

17. A se vedea materialul „Total employment rate”, elaborat 
de Eurostat şi disponibil în variantă electronică la adresa: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_page-
id=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&scree
n=detailref&product=STRIND_EMPLOI&language=en&root=
STRIND_EMPLOI/emploi/em011 ;

forţei de muncă în ceea ce priveşte 
inserţia absolvenţilor din sistemul 
de formare profesională, este difi cil 
să facem o evaluare a stării de fapt. 
Nu există mecanisme de monitoriza-
re efectuate de instituţiile de formare 
profesională asupra cohortelor de 
absolvenţi. Un astfel de mecanism ar 
presupune existenţa unor departa-
mente specializate în cadrul fi ecărei 
instituţii de pregătire profesională, 
care să conlucreze atât cu mediul 
guvernamental, cât şi cu cel privat. 
Totodată, sistemul educaţional şi de 
formare profesională nu încurajează 
spiritul de comunitate profesiona-
lă şi educaţională care se manifestă 
prin instituţia alumnilor. Acest in-
strument instituţional reprezintă un 
canal de comunicare între instituţia 
de formare profesională şi absolvenţi 
şi devine o punte între potenţialii an-
gajatori şi viitorii angajaţi.    

Cu regret constatăm că în ultimii 
ani piaţa forţei de muncă s-a bazat 
pe propria capacitate de absorbţie. 
Acest lucru a contribuit la distorsio-
narea ei. Faptul în cauză a fost posibil 
deoarece, în primul rând, monitori-
zarea guvernamentală a procesului 
de formare şi orientare profesională 
calitativă practic a lipsit. La fel este 
şi cazul  instituţiilor de formare pro-
fesională, care trebuiau să efectueze 
monitorizări continue post-instruire 
privind adaptabilitatea, motivaţia şi 
traseul profesional al absolvenţilor. În 
al doilea rând, în Republica Moldova 
încă mai predomină mecanismele in-
formale de inserţie în câmpul muncii, 
fapt ce implică o abordare fundamen-
tă pe concepţia doar de a fi  angajat şi 
nu pe calitatea actului de profesare. 
De exemplu, din 90 mii de şomeri în-
registraţi 44,6% sunt persoane cu stu-

dii medii generale şi profesionale, iar 
18,8% cu studii superioare.18 

Conform comportamentului de-
monstrat în ultimii ani de piaţa forţei 
de muncă, putem afi rma că  modelul 
aplicat în acest an pentru admiterea la 
nivelul universitar de învăţământ va 
contribui la menţinerea disparităţilor 
pe piaţa forţei de muncă.  Promova-
rea anumitor specializări profesiona-
le, care până la acel moment nu sunt 
solicitate de benefi ciari, nu trebuie 
efectuată prin condiţionare şi limitare 
de opţiuni. Pentru aceasta este nevoie 
de elaborat o serie de strategii inter-in-
stituţionale sub forma parteneriatului 
public-privat sau privat-privat, prin 
care să se stimuleze accesarea anu-
mitor forme de formare profesională, 
adică să aplice tehnicile şi metodele 
orientării profesionale. În contextul 
formării profesionale, aceste partene-
riate crează legătura dintre ceea ce se 
cere pe piaţa forţei de muncă şi ceea 
ce trebuie să cunoască un benefi ciar al 
serviciilor de formare şi inserţie pro-
fesională. Trebuie de specifi cat că, pe 
lângă aplicabilitatea actuală în spaţiul 
occidental, această modalitate a făcut 
parte şi din modelul socialist de for-
mare profesională şi ne-am mai refe-
rit la acest aspect. 

Este îmbucurător faptul că în ul-
tima perioadă Ofi ciul de Ocupare a 
Forţei de Muncă din cadrul Ministe-
rului Economiei şi Comerţului este 
preocupat de reglementarea situaţiei 
create şi de repunerea în funcţie a co-
limatorului defect.  Astfel,  proiectul 
„Strategiei Naţionale privind Politi-
cile de Ocupare a Forţei de Muncă a 
Republicii Moldova pentru perioa-
da 2006-2020” este un document de 
maximă importanţă, care stabileşte 
11 paşi logici care ar trebui imple-
mentaţi pentru a facilita înscrierea 
avantajoasă a Republicii Moldova în 
procesele economice globale şi pen-
tru a consolida avantajele noastre 
competitive pe pieţele internaţiona-
le. Pentru propunerea respectivilor 
paşi strategia analizează situaţia 
actuală a pieţei forţei de muncă, si-
18. Această cifră a fost enunţată de Ion Holban, şeful Secţiei 
de resurse umane şi atestare din cadrul METS. După: 
Ludmila Moraru, „Persoanele cu studii superioare constituie 
50% din contingentul angajaţilor”, cotidianul FLUX, din 05 
octombrie 2006, articol disponibil în variantă electronică la 
adresa: http://www.fl ux.md/news/modb2.php?action=show
&idu=16679&cat=Cotidian%20National&rub=Social,  ultima 
dată accesat la 05 octombrie 2006.        

Graf. 3 Evoluţia ratei de ocupare în UE (25) şi în Republica Moldova pentru 
perioada 2000- 2004 (sursa BNS)    
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tuaţia macro-economică, cadrul le-
gislativ aplicat. Totodată, strategia 
elaborează un scenariu până în 2020 
privind piaţa forţei de muncă din Re-
publica Moldova şi propune o serie 
de acţiuni novatoare pentru Repu-
blica Moldova (îmbătrânirea activă, 
învăţământul pe tot parcursul vieţii, 
parteneriatul public-privat ş.a.). 

Desigur, în procesul de racordare 
la standardele Uniunii Europene, mai 
ales în ceea ce priveşte piaţa forţei 
de muncă sunt necesare de elaborat 
şi implementat strategii fundamen-
tate pe priorităţi sectoriale.  Aplica-
rea coerentă  a strategiei propuse de 
MEC va elimina, în timp, orice inten-
ţie de intervenţie de tip monopolist 
a guvernului. Astfel, comanda de 
stat se va referi doar la necesităţile 
sferei guvernamentale şi va fi  doar 
complementară cererii enunţate din 
partea sferei private. Pe de altă parte, 
este momentul ca sfera privată să-şi 
„facă auzită vocea” privind calitatea 
formării profesionale a absolvenţilor 
angajaţi. În capitolul de recomandări 
sectoriale pentru piaţa forţei de mun-
că ne vom referi mai exact la o serie 
de mecanisme de participare activă 
şi responsabilă în procesul formă-
rii, orientării şi inserţiei profesiona-
le. Deci, colimatorul pieţei forţei de 
muncă rămâne pentru o perioadă 
nedereminată defectat. 

2.3 SE REVIGOREAZĂ 
OARE STUDIILE SECUN-
DARE PROFESIONALE?  

Metaforic spus, studiile secun-
dare profesionale pot fi  considerate 
„Fata Morgana” a întregului spectru 
de formare profesională. În ultimii 
15 ani consideraţia precum că pe pia-
ţa forţei de muncă se cer doar specia-
lişti cu studii superioare s-a dovedit a 
fi  mai credibilă decât consideraţia că 
potenţialul de inserţie în cadrul pieţei 
forţei de muncă este redusă. Astfel, 
învăţământul profesional secundar a 
fost limitat atât din punct de vedere 
fi nanciar, cât şi logistic. Însă, acesta 
a fost menţinut la parametri reduşi, 
fără vreo susţinere strategică din 
partea autorităţilor guvernamentale. 

Astfel, în fi ecare an s-au enunţat pro-
misiuni de redresare a situaţiei, dar în 
realitate foarte puţine lucruri au fost 
realizate. Prin urmare, neintervenţii-
le la timpul potrivit au contribuit la 
escaladarea unei situaţii dramatice: 
prea puţini absolvenţi cu specializări 
de tipul studiilor secundare şi post-
secundare profesionale. De altfel, în 
cadrul SCERS, la paragraful 345 este 
enunţat următorul obiectiv: „recon-
siderarea locului şi rolului învăţămân-
tului secundar profesional şi racordarea 
lui la cerinţele comunităţii, actualizarea 
nomenclatorului de meserii şi profesii în 
colaborare cu partenerii sociali”. Astfel, 
SCERS evidenţiază rolul partenerilor 
sociali. La fel, proiectul Concepţiei 
modernizării sistemului de învăţă-
mânt din Republica Moldova conţi-
ne un paragraf specifi c în ceea ce pri-
veşte priorităţile învăţământului se-
cundar şi postsecundar profesional. 
Şi în cazul acestui document se pune 
accentul pe dezvoltarea structurilor 
instituţionale, pe accesibilitatea şi pe 
calitatea procesului de formare, pe 
racordarea cu necesităţile reale ale 
pieţei forţei de muncă.19 

Câte persoane au fost înmatricu-
late în nivelul secundar 
profesional în ultimii 
ani? Luând în consi-
derare toate studiile, 
analizele, prognozele 
şi  strategiile aplicate în 
Republica Moldova cu 
referire la piaţa forţei 
de muncă, constatăm că 
în Republica Moldova 
se manifestă o criză a 
cadrelor califi cate. Aşa 
cum am mai precizat, 
statisticile prezentate 
de autorităţile guverna-
mentale prezintă un ta-
blou sumbru care demonstrează cât 
de dramatică este situaţia acestui ni-
vel de formare profesională. Din 1990 
până în prezent numărul de elevi în-
matriculaţi la nivel secundar de for-
mare profesională (şcoli profesionale 
şi şcoli de meserii) s-a diminuat de 4 
ori, în unele perioade ajungând chiar 
la cote critice. În grafi cul 4 putem 
19. A se vedea punctul 3.1.2 din proiectul Concepţiei mo-
dernizării sistemului de învăţământ din Republica Moldova, 
disponibil în variantă electronică la adresa: http://www.
parlament.md/download/drafts/ro/3464.2006.doc ultima dată 
accesat la 30 septembrie 2006; 

observa acest fenomen20. Totodată, 
putem observa tendinţa relansării 
nivelului profesional secundar. Con-
form planifi cării stabilite de Guver-
nul Republicii Moldova, pentru anul 
de studii 2005/2006 au fost stabilite 
15030 de locuri cu fi nanţare de la bu-
getul de stat, iar pentru anul de stu-
dii 2006/2007, pentru aceeaşi catego-
rie de locuri cifra a fost majorată cu 
8,5%, constituind 16310 persoane. În 
total, pentru nivelul secundar profe-
sional au fost prevăzute 17710 locuri 
atât în cadrul instituţiilor guverna-
mentale cât şi cele private. Perioada 
de intervenţie directă a autorităţilor 
guvernamentală este marcată în ca-
drul grafi cului. Desigur, planul şi 
cotele de înmatriculare au stabilit 
numărul maximal de elevi admişi, 
dar constatăm că în anul precedent 
nu au fost ocupate toate locurile. 
Astfel, în anul 2005 au fost înmatri-
culate 15424 de persoane, ceea ce nu 
a acoperit totalitatea locurilor oferi-
te atât cu fi nanţare de la bugetul de 
stat, cât şi prin contract. Totodată, în 
medie capacitatea instituţiilor secun-
dare profesionale este utilizată într-o 
proporţie de 60%.21       

Pentru a vedea dacă învăţămân-
tul secundar profesional totuşi se re-
lansează este bine să vedem cererea 
manifestată de candidaţii acestui ni-
vel de formare profesională. Grafi cul 
5 prezintă o situaţie pentru anii 1998 

20. După comunicatul MET „Ministerul Educaţiei şi Tineretu-
lui lansează campania informativă de promovare a studiilor 
secundare profesionale” din 21 iulie 2006, disponibil în 
variantă electronica la adresa http://www.edu.md/fi les/unsor-
ted/SPCampanie.doc , ultima dată accesat la 27 iulie 2006;     
21. După Anexa nr.11 „Planul strategic de cheltuieli în 
domeniul educaţiei, 2007 - 2009” din Cadrul de cheltuieli pe 
termen mediu pe anii 2007 – 2009 elaborat de Ministerul 
Finanţelor din Republica Moldova;
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– 2005. Observăm că până în 2006, 
pe fundalul măririi numărului de 
locuri, cererea scade continuu. Din 
lipsa datelor statistice privind admi-
terea din acest an, nu putem afi rma 
dacă această tendinţă se înregistrea-
ză şi în continuare. Totuşi, trebuie să 
se aibă în vedere faptul că în situa-
ţia de presiune şi confuzie creată în 
acest an, concurenţa a fost îngrădită 
şi condiţionată.                         

Un fapt alarmant este că aproxi-
mativ 15 mii de absolvenţi ai clasei a 
9-a abandonează sistemul de învăţă-
mânt, fără să mai obţină vreo forma-
re profesională.22 Bineînţeles, acest 
contingent este ulterior greu de inse-
rat în cadrul câmpului social-profesi-
onal.  Paradoxal este faptul că apro-
ximativ acelaşi număr de persoane a 
fost înmatriculat în învăţământul se-
cundar profesional. Despre involuţia 
acestui nivel de formare profesională 
autorităţile guvernamentale au fost 
la curent şi se dovedeşte faptul că ele 
au fost depăşite de situaţie.  

Faţă de nivelul universitar de for-
mare profesională, nivelul secundar 
de formare profesională se confruntă 
şi cu alte probleme care se refl ectă ne-
gativ asupra pieţei forţei de muncă. 
În 1990 oferta de specializări propuse 
de instituţiile de formare profesională 
de nivel secundar erau de 350, iar în 
2005 acestea ofereau doar 85 de spe-
cializări.23   

Pe fundalul intrevenţiei guverna-
mentale de ce totuşi studiile secundare 
profesionale nu sunt atractive? Aceas-
ta este o întrebare retorică la care vom 
încerca să răspundem succint în para-
22. Această cifră este specifi cată în proiectul Strategiei 
Naţionale privind Politicile de Ocupare a Forţei de Muncă a 
Republicii Moldova pentru perioada 2006-2020;
23. După comunicatul MET „Ministerul Educaţiei şi Tineretu-
lui lansează campania informativă de promovare a studiilor 
secundare profesionale” din 21 iulie 2006, disponibil în 
variantă electronica la adresa http://www.edu.md/fi les/unsor-
ted/SPCampanie.doc , ultima dată accesat la 27 iulie 2006;     

grafele următoare. În primul rând, da-
torită dinamicii pieţei forţei de muncă 
priorităţile au trecut dintr-un sector 
în alt sector economic. Instituţiile de 
formare profesională de nivel secun-
dar nu s-au putut adapta la dinamica 
pieţei forţei de muncă, negenerând 
oferte prin care să capteze interesul 
tinerilor şi care să corespundă cerinţe-
lor pieţei forţei de muncă. În al doilea 
rând, acest fenomen s-a produs din ca-

uza austerităţii bugetare. 
Este cert că acest nivel 
de formare profesională 
nu a constituit cu adevă-
rat o prioritate în cadrul 
domeniului educaţional 
şi al formării profesio-
nale.24 Astfel, intervine 
şi a treia explicaţie, cea 
a infrastructurii limitate. 
Acest tip de instituţii de 
formare profesională nu 

dispun de condiţii adecvate cerinţelor 
actuale pentru formarea profesională 
şi pentru facilităţile oferite în campu-
suri (cantine, cămine, biblioteci, centre 
de informare, cabinete de consiliere şi 
orientare profesională, spaţii de recre-
iere ş.a.).

O altă explicaţie care la prima ve-
dere ar părea că este ilară este cea a 
inferiorităţii profesionale (un gen de 
stigmatizare socială) în cazul absol-
venţilor acestui tip de formare pro-
fesională. Astfel, la nivel societal, 
mai ales după dispariţia sistemului 
sovietic, s-a creat o stare de evitare 
a acestui tip de formare profesiona-
lă. Totuşi, această explicaţie ne oferă 
un tablou al tipului de benefi ciari ai 
acestui nivel de formare profesiona-
lă: tineri originari din mediul rural25, 
tineri în vârsta de până la 20 de ani26, 
tineri din familii cu venituri reduse, 
tineri ai căror părinţi nu au studii şi 
califi cări profesionale superioare.              

Mai mult decât atât, lipsa la nive-
lul învăţământului gimnazial a unui 
24. SCERS, la etapa elaborării şi adoptării, a operat cu 
ponderea de 4,3% din întregul buget alocat domeniului 
educaţional; 
25. Statisticile precizează că în cazul elevilor înmatriculaţi în 
anul de studii 2005-2006 ponderea celor originari din mediul 
rural este de 69,9%. După: Nota Informativă „ Activitatea 
instituţiilor de învăţământ secundar profesional la începutul 
anului de studii 2005 / 2006” din 15 martie 2006, Biroul 
Naţional de Statistică al Republicii Moldova, disponibilă în 
variantă electronică la adresa: http://www.statistica.md/sta-
tistics/dat/782/ro/Inv_sec_prof_2005_06.pdf , ultima dată 
accesată la 25 iulie 2006;     
26. în cazul elevilor înmatriculaţi în anul de studii 2005-2006 
ponderea celor de până la vârsta de 20 de ani este de 85%. 
Idem; 

curriculum specializat de consiliere 
şi orientare profesională contribuie 
esenţial la aprofundarea crizei. În 
acest sens, Hotărârea 434 a Guvernu-
lui Republicii Moldova din 25 aprilie 
2006 stipulează că „Ministerul Educa-
ţiei, Tineretului şi Sportului, în comun 
cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, subordonată Minis-
terului Economiei şi Comerţului, va 
elabora un program special de orientare 
profesională a elevilor din instituţiile 
de învăţământ secundar general şi se-
cundar profesional”. Chiar dacă MET 
ar elabora în curând un curriculum, 
problema constă în instruirea speci-
alizată a unor formatori comunitari 
care să ofere servicii de consiliere şi 
orientare profesională atât în cadrul 
mediului şcolar, cât şi în cadrul me-
diului comunitar. Bineînţeles că acto-
rii din sfera nonguvernamentală pot 
deveni furnizori ai unor asemenea 
servicii. 

Ce face totuşi Ministerul Educa-
ţiei şi Tineretului pentru redresarea 
situaţiei în cauză?  Este o întreba-
re elocventa la care vom încerca să 
răspundem. În acest an, Ministerul 
Educaţiei şi Tineretului a lansat o 
campanie informativă de promovare 
a studiilor secundare profesionale, 
prin care autorităţile guvernamen-
tale doresc să promoveze formarea 
unei atitudini pozitive în rândurile 
tinerilor privind posibilitatea de a 
obţine o meserie în şcolile profesio-
nale. Prin această acţiune factorii gu-
vernamentali au recunoscut ofi cial 
că „economia Republicii Moldova a în-
registrat în ultimul timp o insufi cienţă 
acută de lucrători califi caţi îndeosebi în 
industria  uşoară şi în agricultură, şi un 
dezechilibru pe piaţa forţei de muncă”. 27 

Un prim rezultat sesizabil al aces-
tei campanii este că numărul persoa-
nelor înmatriculate în instituţiile de 
învăţământ secundar şi postsecundar 
a crescut.28 Totuşi, campania realizată 
a demonstrat şi o serie de inadver-
tenţe. Pentru efi cientizarea mesaju-
lui campania trebuia lansată încă de 
la începutul anului de învăţământ 
2005/2006, astfel încât absolvenţilor 
27. Idem;     
28. La momentul fi nalizării acestui studiu cifra de înmatricu-
lare nu fost făcută publică. Dar, ca indicator vizual, în unele 
şcoli profesionale contingentul persoanelor înmatriculate 
este mult mai mare faţă de anii precedenţi, fapt apreciat de 
cadrele didactice cu care am avut prilejul de a discuta;     

Graf. 5 Concursul de înmatriculare în învăţământul 
secundar profesional perioada 2000 - 2005

(sursa BNS)
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ciclului gimnazial şi a celui secundar 
general să li se prezinte coerent avan-
tajele şi dezavantajele pentru urma-
rea nivelului secundar profesional. În 
urma unui ciclu de informare, consi-
liere şi orientare profesională viitorul 
absolvent, al studiilor gimnaziale, ar 
putea decide pe care cale va merge: 
continuarea studiilor de nivel liceal 
sau orientarea către formarea profe-
sională califi cată. Însă, în situaţia dată 
campania nu a reprezentat altceva 
decât un mesaj punitiv de îndrumare, 
asemănător comenzii de stat din peri-
oada sovietică. Iar, aşa cum este struc-
turată actuala piaţă a forţei de muncă, 
rezultatele în timp ale campaniei vor 
fi  minime dacă nu vor fi  luate în calcul 
mecanismele de cooperare între siste-
mul învăţământului secundar profesi-
onal şi componentele pieţei muncii. 

Totuşi, indicatorul numărului de 
persoane înmatriculate în acest an 
încă nu va putea fi  considerat relevant 
pentru a afi rma că situaţia din această 
sferă instituţională se redresează. Cel 
mai relevant indicator în acest caz este 
contingentul ieşirilor din sistem şi a 
capacităţii acestora de a se angaja con-
form specializării obţinute. De exem-
plu, din contingentul de absolvenţi ai 
învăţământului secundar profesional 
din anul 2004 doar 70% au putut fi  
inseraţi în câmpul muncii.29 Este cert 
că autorităţile guvernamentale pose-
dă capacitatea să asigure inserţia în 
câmpul muncii a tuturor absolvenţilor 
ai acestui nivel de studii profesionale. 
Desigur, o cotă mică dintre absolvenţi 
va fi  încurajată să-şi continue studiile 
la nivelul învăţământului universitar, 
iar alta va fi  orientată către câmpul 
muncii. Pentru aceasta este nevoie ca 
autorităţile guvernamentale abilitate 
să instituie un mecanism de îndru-
mare şi orientare a proaspeţilor absol-
venţi atât pe piaţa internă, cât şi pe cea 
externă a forţei de muncă.     

Este evident faptul că doar cu lan-
sarea unei campanii de informare 
mediul guvernamental nu va reuşi 
să redreseze situaţia creată. Proble-
ma deja a devenit cronică şi necesită 
o abordare mult mai serioasă şi mai 
responsabilă atât din partea autorită-

29. După Anexa nr.11 „Planul strategic de cheltuieli în 
domeniul educaţiei, 2007 - 2009” din Cadrul de cheltuieli pe 
termen mediu pe anii 2007 – 2009 elaborat de Ministerul 
Finanţelor din Republica Moldova; 

ţilor, a pieţei forţei de muncă, cât  şi a 
societăţii civile. Este nevoie să se elabo-
reze o strategie complexă, pe termen 
mediu şi lung. Prin aceasta trebuie să 
se stabilească priorităţile sectoriale şi 
opţiunile de acţiune (inclusiv opţiu-
nile alternative). Strategia trebuie să 
aibă  în prim plan interesul individual 
al persoanelor şi să ţină cont de cadrul 
logic al formării profesionale. Astfel, 
fi ecare persoană va putea decide trase-
ul personal al formării şi inserţiei pro-
fesionale. În continuare vom prezenta 
un set de recomandări specifi ce pentru 
efi cientizarea campaniei de informare 
iniţiată în acest an de către MET.  

Recomandări în vederea efi cientiză-
rii Campaniei iniţiate de MET
• Campania iniţiată trebuie să se 

desfăşoare continuu, pe parcur-
sul întregului an şcolar 2006/2007, 
iar pe lângă aceasta să se creeze 
posibilitatea ca în cadrul campa-
niei anumiţi angajatori chiar să 
organizeze târguri de muncă prin 
care să selecteze şi să insereze ab-
solvenţi ai acestui nivel de forma-
re profesională; 

• Este nevoie să se realizeze un 
studiu reprezentativ care să re-
leve profi lul benefi ciarilor stu-
diilor secundare, post-secundare 
profesionale şi medii de speciali-
tate.  Profi lul rezultat va servi la 
construcţia unui mesaj al campa-
niei de promovare a acestui nivel 
de studii, astfel încât aceasta să 
devină într-adevăr efi cientă şi să 
producă rezultatele scontate; 

• Evaluarea post-campanie nu ar 
trebui să se limiteze doar la pre-
zentarea unor cifre statistice, dar 
şi la să prezinte public activităţi 
desfăşurate în timpul anului de 
învăţământ, cazuri de practici 
de calitate (parteneriate inter-in-
stituţionale şi inserţie în câmpul 
muncii), prin intermediul diver-
selor surse mass-media electro-
nice şi scrise;

• Elaborarea unei metodologii 
de implementare a sistemului 
de consiliere şi orientare pro-
fesională la nivelul învăţămân-
tului secundar şi post-secundar 
profesional va stimula interesul 
viitorilor absolvenţi faţă de acest 

tip de formare profesională. În 
baza acestei metodologii va fi  
posibilă şi elaborarea unui cur-
riculum integrat privind consi-
lierea şi orientarea profesională. 
Sistemul educaţional trebuie să 
îndrume tinerii şi nu să-i con-
strângă în procesul luării deci-
ziilor privind formarea profesi-
onală;

• Dezvoltarea unei culturi de 
formare şi inserţie profesiona-
lă. Fundamentele unei aseme-
nea culturi trebuie să se bazeze 
pe modulele de educaţie civică, 
educaţie tehnologică, pe elemen-
te de gândire critică şi argumen-
tativă din conţinuturile de bază 
ale curriculumului pre-universi-
tar.     

• Schiţarea unui traseu de forma-
re profesională deschis şi facili-
tator pentru absolvenţii care do-
resc să acceseze califi cări profe-
sionale de nivelul studiilor uni-
versitare. Absolvenţii nivelului 
secundar profesional trebuie să 
fi e încurajaţi pentru continuarea 
pregătirii profesionale conform 
conceptului învăţământului pe 
tot parcursul vieţii;

• Clarifi carea statutului partene-
rilor sociali în cadrul întregului 
sistem va încuraja implicarea ac-
torilor interesaţi în dezvoltarea 
curriculară şi extracurriculară, 
logistică şi practică, atât la nivelul 
studiilor gimnaziale, liceale, cât 
şi la nivelul studiilor secundare 
şi post-secundare profesionale;       

***
În concluzia acestui subcapitol 

este nevoie să menţionăm faptul că 
dezvoltarea economică durabilă a 
Republicii Moldova depinde con-
siderabil de acest nivel de formare 
profesională. Acest nivel de formare 
este o primă ecluză profesională a in-
divizilor către piaţa forţei de muncă.  
Totodată, este cel mai accesibil nivel 
de formare profesională şi cel mai 
apropiat de mediul rural, răspun-
zând astfel la necesităţile acestuia. 
În consecinţă, autorităţile guverna-
mentale abilitate ar trebui să valori-
fi ce experienţa partenerilor sociali şi 
să prilejuiască cooperarea sistemului 
educaţional cu aceştia. 
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2.4 CANTITATE SAU CA-
LITATE ÎN PROCESUL DE 
FORMARE PROFESIONA-
LĂ LA NIVELUL STUDII-
LOR SUPERIOARE?

Sistemul superior de formare 
profesională, chiar de la începutul 
perioadei de reformare, a devenit un 
bastion al schimbărilor sociale. Este 
evident faptul că cele mai relevante 
instituţii din cadrul acestui nivel de 
formare profesională sunt universi-
tăţile. În prezent, universităţile nu 
mai reprezintă un spaţiu elitist al 
formării profesionale, aşa cum era 
valabil pentru deceniile anterioare. 
Ca şi în cazul altor state ex-socialiste, 
învăţământul superior din Republica 
Moldova a devenit accesibil tuturor 
doritorilor de a  cocheta cu „Alma ma-
ter”. Din această cauză asistăm la un 
proces de masifi care a învăţămân-
tului superior. Ca o exemplifi care a 
fenomenului poate servi numărul de 
persoane înmatriculate în sistemul 
superior de formare profesională. 
În anul 2004 în total au absolvit ni-
velul secundar general 31,4 mii de 
persoane, iar la nivelul superior de 
formare profesională au fost înma-
triculate 34,9 mii de persoane.30 Deci, 
practic fi ecare persoană absolventă 
a avut posibilitatea să fi e înmatricu-
lată. Procesul de masifi care a cauzat  
apariţia unor mutaţii de ordin struc-
tural şi calitativ asupra procesului de 
formare profesională. La aceste mu-
taţii ne vom referi în cadrul acestui 
subcapitol. 

Care sunt principalele aspecte 
problematice în cadrul nivelului su-
perior de formare profesională?  

Marea majoritate a studiilor şi 
analizelor efectuate asupra acestui 
nivel de formare profesională evi-
denţiază acelaşi spectru de proble-
me. Acest studiu nu face o excepţie, 
dar faţă de celelalte studii acesta are 
avantajul de a vedea lucrurile în afara 
30. După Catană Olga, Reforme în sistemul educaţional, 
în Raportul „Moldova: Tendinţe în economie”, Semestrul 3, 
septembrie 2005, Comisia Europeană, pag. 25. Material 
accesibil în variantă electronică la adresa: http://www.met.
dnt.md/report/ro/2005sept_ro_tend.pdf#search=%22tendint
e%20educatie%20Moldova%20dnt%22, ultima dată accesat 
la 29 septembrie 2006;  

spaţiului de referinţă, coroborându-
le cu realitatea constată pe parcursul 
vizitelor de documentare. În acelaşi 
timp, prezentul studiu încearcă să se 
concentreze pe aspectele mutaţiilor 
evidenţiate în acest an. Aşadar, ne 
vom concentra pe următoarele trei 
aspecte:
• Subfi nanţarea cronică a sistemu-

lui de învăţământ superior;
• Confuzia instituţională tipologi-

că;
• Autonomia şi guvernanţa insti-

tuţională limitată; 
În cele e urmează vom analiza suc-

cint fi ecare aspect în parte şi vom 
propune anumite recomandări 
specifi ce pentru redresarea lor. 

• Subfi nanţarea cronică a siste-
mului de învăţământ superior  

a. Probleme sesizate
Chiar dacă alocaţia bugetară pen-

tru domeniul educaţional este una 
din cele mai ridicate din lume31, în 
prezent instituţiile de învăţământ 
superior fi nanţate de la bugetul de 
stat se confruntă cu o puternică cri-
ză fi nanciară. Nu exisă o metodolo-
gie clară privind fi nanţarea acestui 
tip de instituţii. Pentru a-şi acumu-
la resursele necesare instituţiile de 
învăţământ superior au adoptat un 
comportament permisiv de admite-
re a tuturor doritorilor de a urma o 
pregătire profesională de nivel supe-
31. pentru anul 2007 vor fi  alocate 7,76% din PIB, ceea ce 
constituie primul loc în lume. Până în 1998 această pondere 
ajungea şi la 10,3% din PIB;

rior. În modul acesta era admis orci-
ne dorea, fără să existe o concurenţă 
certă (aceasta s-a menţinut totuşi la 
nivelul locurilor fi nanţate de la buge-
tul de stat sau din veniturile proprii 
ale unor universităţi32).  Cuantumul 
taxei de studii este destul de modic 
şi, pentru unele specializări, nici nu a 
fost modifi cat de mai mulţi ani.  Dacă 
facem un calcul elocvent, atunci vom 
constata că taxa de studii stabilită 
în prezent nu acoperă nici 10% din 
cheltuielile necesare pentru forma-
rea profesională a unei persoane. În 
cadrul discuţiilor cu studenţii s-a evi-
denţiat faptul că în condiţiile actuale 
taxele de şcolarizare sunt ridicate şi 
nu există o transparenţă asupra pro-
cesului de gestionare a resurselor co-
lectate .   

Instituţiile private de învăţământ 
superior au adoptat acelaşi compor-
tament. Plus la aceasta, la un mo-
ment dat, numărul acestora a crescut 
foarte rapid într-un timp destul de 
redus, devansând de două ori numă-
rul instituţiilor fi nanţate de la buge-
tul de stat. În acest caz, numărul de 
studenţi a crescut (a se vedea Graf. 
1). La acest moment cota de studenţi 
la 10 mii de persoane este apropiată 
statelor din „motorul greu” al UE (De 
exemplu Germania). Pe acest fundal 
pozitiv se manifestă un element ne-
gativ ce se referă la disproporţia din-
tre studenţii cu fi nanţare bugetară 
32. De exemplu, cazul Universităţii Libere Internaţionale 
din Moldova unde anual sunt alocate burse de studiu (prin 
deducrea totală sau parţială  de la plata taxei de studii); 

Graf. 6 Evoluţia numărului de studenţi în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova 
(Sursa: RNDU 2006, pag.59)
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şi cei de la regim cu taxă. Grafi cul 6 
prezintă comprehensiv situaţia pen-
tru perioada 1997-2005.33 Observăm 
o disproporţie considerabilă dintre 
studenţii fi nanţaţi de la bugetul de 
stat faţă de cei care-şi urmează for-
marea profesională specializată în 
baza taxelor de studii.  Această dis-
proporţie este considerată ca un in-
dicator de subfi nanţare a acestui tip 
de formare profesională. 

În plus, s-a remarcat fenomenul 
imploziei unor domenii în care pro-
cesul de inserţie în cadrul forţei de 
muncă este limitat (relaţii internaţio-
nale, ştiinţe politice, ştiinţe juridice). 
Deoarece acestea sunt mai atractive 
prin „simpleţea” abordării, piaţa for-
ţei de muncă nu poate îngloba decât 
un număr foarte limitat de specialişti 
(de exemplu relaţii internaţionale 
sau ştiinţe politice), acestea formează 
în continuare un contingent destul 
de mare de specialişti, care ulterior 
licenţierii, nu sunt cuprinşi în câm-
pul muncii conform specializării 
deţinute. Astfel, pe fundalul austeri-
tăţii fi nanciare resursele fi nanciare şi 
logistice sunt irosite fără a contribui 
la dezvoltarea economică şi socială a 
Republicii Moldova. În schimb, aşa 
cum am specifi cat anterior, specia-
lizările din domeniul agricol, ştiin-
ţelor educaţionale, ştiinţelor ingine-
reşti sunt neatractive. Explicaţia este 
că gradul de salarizare este destul de 
limitat, iar condiţiile de lucru sunt 
foarte tensionate. Chiar dacă s-au 
elaborat politici de avantajare pentru 
respectivele specializări, totuşi aces-
tea rămân a fi  neatractive. 

Nici mecanismul repartiţiilor 
obligatorii pentru cei care au efectu-
at studii prin fi nanţare bugetară nu 
funcţionează efi cient. De exemplu, 
conform datelor MET, din cei 1515 
absolvenţi ai instituţiilor de învăţă-
mânt superior cu profi l pedagogic, 
care au urmat studii cu fi nanţare de 
la bugetul de stat, au fost repartizaţi 
pentru a fi  plasaţi în câmpul muncii 
1371 persoane. Desigur, acest număr  
nu acoperă necesarul de cadre. Ma-
rea majoritate din persoanele repar-
33. După: Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2006 
„Calitatea creşterii economice şi impactul său asupra dez-
voltării umane”, PNUD, Chişinău, 2006, pag 59. Disponibil 
în variantă electronică la adresa: http://www.expert-grup.
org/pub/draft_fi nal.pdf , ultima dată accesat la 27 septembrie 
2006;      

tizate se prezintă doar la instituţia la 
care au fost repartizaţi, dar nu pre-
zintă motivaţia de a fi  angajate.34

În mod implicit subfi nanţarea cro-
nică contribuie la scăderea continuă 
a calităţii actului de formare profe-
sională. Chiar dacă criteriul calităţii 
este fundamental, constatăm că în  
contextul actual acesta este inopera-
bil. În perioada de documentare am 
constata că studenţii nici nu mani-
festă interes faţă de acest aspect, ceea 
ce face posibilă existenţa  unei cul-
turi limitate asupra calităţii actului 
de formare profesională. Pe de altă 
parte, corpurile manageriale şi pro-
fesionale încă nu deţin instrumente 
şi cunoştinţe specifi ce pentru moni-
torizarea calităţii actului de formare 
profesională.      
      
b. Recomandări specifi ce
 Pentru eradicarea subfi nanţării 

este nevoie, în primul rând, de re-
format mecanismul de fi nanţare 
al instituţiilor superioare de for-
mare profesională.  Finanţarea în-
văţământului superior trebuie să 
se efectueze pe baza calităţii bene-
fi ciarilor admişi şi nu în funcţie de 
numărul de benefi ciari înmatricu-
laţi. Astfel, este nevoie de elaborat 
un mecanism prin care benefi cia-
rii să-şi aducă resurse fi nanciare 
în universitate conform compe-
tiţiei de competenţe. Cu aceleaşi 
resurse de la bugetul de stat, 
printr-un mecanism ce ar stimula 
competiţia, formarea profesională 
la nivelul învăţământului superi-
or ar căpăta o cu totul altă faţetă. 
Această modalitate ar presupune 
reformarea fi losofi ei asupra învă-
ţământului secundar general şi a 
logicii de activitate a instituţiilor 
de formare profesională. Modelul 
experimentat în prezent de Fede-
raţia Rusă, prin introducerea Exa-
menului Unic Naţional35, merită 
să fi e experimentat şi în Republica 

34. După „Defi cit de cadre didactice în şcolile republicii”, 
publicat de Portalul AlmaMater, la 14 august 2006,  articol 
disponibil în variantă electronică la adresa: http://www.
almamater.md/news/1632/index.html, Ultima dată accesat la 
27 septembrie 2006;    

35. Acest examen  se bazează pe principiul Obligaţiei Finan-
ciare ale Statului - OFS (numit iniţial ca un gen de sistem de 
vouchere). Scopul principal al acestui model al Examenului 
Unic constă în asigurarea guvernamentală privind accesul 
echitabil la serviciile educaţionale în cadrul sistemului univer-
sitar, cât şi efi cientizarea obiectivităţii procesului de evaluare 
a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ secundar general;

Moldova pentru a vedea dacă este 
fezabil sau nu. 

 În al doilea rând, este necesară 
perfectarea cadrului normativ 
privind acordarea creditelor 
bancare preferenţiale pentru fi -
nanţarea cheltuielilor de studii şi 
formare profesională. Acestea tre-
buie să fi e avantajoase nu numai 
pentru instituţiile creditoare, ci şi 
pentru benefi ciari, cu o rată redu-
să şi pentru un timp îndelungat. 
În prezent există o serie de preve-
deri privind acordarea creditelor 
preferenţiale, dar din cauză că ele 
nu sunt avantajoase nici pentru 
instituţiile creditoare, nici pentru 
potenţialii benefi ciari, ele nu sunt 
utilizate. Unele instituţii bancare 
acordă astfel de credite însă Gu-
vernul ar trebui să găsească me-
tode specifi ce de garantare a cre-
ditelor acordate. Mecanismele de 
acordare a creditelor bancare pre-
ferenţiale trebuiesc promovate 
publicului larg, prezentându-se 
avantajele acestui tip de fi nanţare 
a studiilor. 

 Promovarea  unei culturi a con-
curenţei şi utilităţii în ceea ce 
priveşte formarea şi inserţia pro-
fesională conform cadrului logic 
prezentat în capitolul 1. Această 
cultură poate fi  promovată prin 
adaptarea curriculumului la nive-
lul studiilor secundare generale. 
Printr-o asemenea cultură elevii 
vor fi  informaţi asupra proceselor 
de formare şi inserţie profesiona-
lă şi-şi vor decide traseul profesi-
onal conform auto-evaluării per-
sonale.

   
• Confuzia instituţională tipolo-

gică

a. Probleme sesizate
Sistemul superior de formare pro-

fesională se afl ă încă într-un proces 
de cristalizare instituţională. Con-
form criteriului de proprietate, în 
Republica Moldova distingem două 
tipuri de instituţii: 
1. Instituţii de învăţământ superior  

de stat - 18 unităţi36; 
36. Conform notei informative „Activitatea instituţiilor de învă-
ţământ mediu de specialitate şi superior la începutul anului  
de studii 2005 - 2006”, elaborate de Biroul Naţional de Statis-
tică din Republica Moldova, dată publicităţii la 15 februarie 
2006. Document disponibil în variantă electronică la adresa: 
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2. Instituţii de învăţământ superior 
nestatale  - 17 unităţi37. 
Deci, în prezent, îşi desfăşoară ac-

tivitatea 35 de unităţi de învăţământ 
superior cu drept de a înmatricula 
studenţi şi încă două unităţi care-şi 
instruiesc studenţii din ultimele pro-
moţii.38 Recent a mai fost înfi inţată o 
instituţie de învăţământ superior care 
activează pe lângă Academia de Şti-
inţe a Republicii Moldova. Este vor-
ba despre o instituţie „elitistă”, prin 
care se doreşte formarea personalu-
lui specializat în cercetare avansată.39 
În consecinţă, procesul de cristalizare 
a învăţământului superior încă con-
tinuă. Până acum acţiunile de regle-
mentare şi echilibrare a numărului 
de instituţii de învăţământ superior 
s-au realizat prin intervenţia auto-
rităţilor guvernamentale abilitate. 
Deoarece instituţiile de învăţământ 
superior nu au avut capacitatea de a-
şi reglementa propria piaţă, dar mai 
ales de a colabora şi cu piaţa forţei de 
muncă, instituţiile guvernamentale 
au intervenit în forţă. Astfel, insti-
tuţiile de învăţământ superior şi-au 
limitat şi mai mult competenţele de 
autonomie şi guvernanţă instituţio-
nală, devenind executanţi „ascultă-
tori” ai directivelor guvernamentale. 
Practic, prin această acţiune s-a putut 
crea fundamentul necesar pentru ad-
miterea centralizată conform comen-
zii de stat, asemenea practicilor apli-
cate în perioada socialismului clasic.           

În prezent încă nu este clar care e 
tipologia instituţiilor de formare pro-
fesională la nivelul studiilor superioa-
re şi care sunt mecanismele specifi ce 
de fi nanţare ale acestora. Nu ştim care 
anume dintre instituţii sunt  de nişă şi 
care dintre ele sunt generaliste. În con-
secinţă, în unele instituţii superioare 
de formare profesională funcţionează 
secţii şi departamente care nu au ni-
mic comun cu domeniul instituţional 
http://www.statistica.md/statistics/dat/770/ro/invatamintul_supe-
rior_2005_2006.pdf , ultima dată accesat la 17 februarie 2006. 
Numărul universităţilor statale creşte lent. În anul 2000 numărul 
acestora era de 15 unităţi.     
37. Idem. În anul 2000, în Republica Moldova activau 32 
de instituţii nestatale de învăţământ superior. Prin urmare, 
constatăm că numărul acestora a scăzut cu  47 %, iar dacă 
acestea nu vor face faţă criteriilor de calitate a serviciilor 
educaţionale, numărul lor va scădea în continuare; 
38. Idem;    
39. După „Academia de Stiinte a Moldovei a obtinut dreptul 
de a crea propria universitate”, publicat de Portalul Alma 
Mater, la 03 august 2006,  articol disponibil în variantă 
electronică la adresa: http://www.almamater.md/news/1610/
index.html Ultima dată accesat la 27 septembrie 2006;    

respectiv. De exemplu, specializa-
rea limbi străine în instituţii cu profi l 
politehnic. Un alt fenomen este cel al 
multiplicităţii de instituţii care oferă 
aceleaşi specializări. De exemplu pe 
segmentul relaţii internaţionale, admi-
nistraţie publică, drept, ştiinţe politice 
ş.a. există cel puţin 4 instituţii superi-
oare de învăţământ care oferă speci-
alizări în aceste domenii. Acest fapt a 
dus la dublarea sau chiar şi triplarea 
ofertelor pentru anumite specializări 
care, de fapt, nici nu sunt solicitate pe 
piaţa forţei de muncă.  Din punctul de 
vedere al tipologiei instituţionale, în 
cadrul dezbaterilor pentru noul cadru 
legislativ privind sistemul educaţional 
disputa a constat în defi nitivarea ca-
racteristicilor universităţilor, academi-
ilor, institutelor. La fel, există şi o serie 
de dezbateri privind mecanismele de 
fi nanţare de la bugetul de stat conform 
tipologiei şi caracteristicilor instituţio-
nale reglementate.  

Creşterea numărului de instituţii 
de învăţământ superior s-a bazat pe 
fenomenul comercializătii actului 
educaţional şi nu pe cel al calităţii. 
Astfel nu s-a ţinut cont de capacita-
tea de înglobare în cadrul procesului 
de formare profesională şi de inserţie 
în cadrul pieţei forţei de muncă. 

Suprapopularea unui singur 
centru universitar s-a produs în de-
trimentul altor centre universitare. 
Conform tipologiei teritoriale obser-
văm că universităţile de nişă sunt 
concentrate în capitală, iar în provin-
cie (Bălţi, Cahul, Comrat ş.a.) funcţi-
onează doar instituţii de învăţământ 
superior generaliste.

În Republica Moldova conceptul 
ratingului instituţiilor superioare de 
formare profesională nu funcţionea-
ză. Iniţial, în toamna anului 2004, acesta 
a fost propus pentru a „regla conturile” 
dintre anumite instituţii de învăţământ 
superior. Apoi, în cadrul procesului de 
dezbateri a Codului educaţional, au ur-
mat o serie de dezbateri asupra acestui 
mecanism de ierarhizare a universi-
tăţilor.  Însă, la acest moment, despre 
ratingul universităţilor autohtone şi 
modului de implementare a acestuia se 
discuta tacit.  De exemplu, în Federaţia 
Rusă, începând cu anul 2007, ratingul 
instituţiilor superioare de formare pro-
fesională vor fi  stabilite de către anga-

jatori conform unei metodologii care se 
va baza în principal pe rata de angajare 
şi  pe nivelul de salarizare a proaspeţi-
lor absolvenţi.    

b. Recomandări specifi ce
 Defi nitivarea cadrului legisla-

tiv în ceea ce priveşte tipologia 
instituţională. Acesta ar trebui să 
specifi ce foarte clar care este ti-
pologia instituţională şi ce tip de 
servicii de formare profesională 
poate presta fi ecare instituţie în 
parte. Conform tipologiei stabili-
te, se vor putea delimita care din-
tre universităţi sunt generaliste 
şi care dintre ele sunt de nişă. 
Totodată, defi nitivarea cadrului 
legislativ în această privinţă va 
prilejui şi stabilirea criteriilor de 
ierarhizare a instituţiilor superi-
oare de formare profesională.       

 Susţinerea instituţiilor superi-
oare de formare profesională 
din provincie. Acest deziderat 
poate fi  înfăptuit prin diverse 
politici de sprijinire: alocări mai 
mari de la bugetul de stat, fi nan-
ţare prioritară a programelor de 
cercetare, scutire de la impozite 
pentru diverse tipuri de servicii 
complementare ş.a. Susţinerea 
dezvoltării acestui tip de insti-
tuţii va contribui la reducerea 
migraţiei dinspre provincie către 
centrul decizional şi supraglome-
rarea forţei de muncă în oraşele 
mari şi în capitală. În mod impli-
cit, această susţinere va contribui 
la dezvoltarea economică, socială 
şi culturală a respectivelor zone.      

 Crearea extensiunilor universi-
tare la nivel comunitar Aceasta 
ar presupune descentralizarea 
instituţională şi apropierea de ne-
cesităţile comunitare şi regiona-
le. Extensiunile universitare vor 
contribui la eliminare disparităţi-
lor regionale şi va apropia comu-
nitatea academică de problemele 
socio-economice la nivel local 
(urban mediu şi chiar rural).

• Autonomia şi guvernanţa insti-
tuţională limitată 

a. Probleme sesizate
Chiar dacă legislaţia din dome-
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niul învăţământului superior preve-
de autonomia instiţională, în realita-
te aceasta nu funcţionează la nivelul 
instituţiilor superioare  de formare 
profesională. Astfel, ele nu posedă 
capacitatea de a colabora şi coordo-
na cu piaţa forţei de muncă în mod 
direct.  Instituţiile de învăţământ 
superior în continuare rămân a fi  
detaşate de piaţa forţei de muncă şi 
nu au capacitatea instituţională de a 
se adapta la rigorile, cerinţele inter-
ne şi externe. Acestea nu au posibi-
litatea să-şi compenseze cheltuielile 
prin diverse activităţi antreprenori-
ale şi de colaborare cu corporaţiile 
interesate. De aceea, în momentul 
de faţă nu putem considera că avem 
„universităţi antreprenoriale”. Prin 
urmare, instituţia parteneriatului 
nu funcţionează aşa cum ar trebui, 
chiar dacă actul de parteneriat exis-
tă în mod formal. Acest fapt mi-a 
fost confi rmat de mai multe persoa-
ne din corpul managerial al institu-
ţiilor vizitate în procesul de docu-
mentare. În schimb, o cu totul altă 
situaţie se prezintă în cadrul univer-
sităţilor private. În anumite domenii 
de pregătire profesională parteneri-
atul inter-instituţional funcţionează 
şi chiar contribuie la dezvoltarea 
logistică şi infrastructurală a respec-
tivelor entităţi instituţionale.40 

În prezent în Federaţia Rusă 
are loc o dezbatere intensă privind 
parteneriatul dintre universităţi şi 
mediul privat. Astfel, universităţi-
le sunt acuzate că au acceptat să fi e 
„privatizate” de către corporaţiile 
interesate în pregătirea propriului 

40. De exemplu este cazul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe 
ale Comunicării din cadrul ULIM, unde anual studenţii fac 
practică în instituţiile partenere,  după care au posibilitatea să 
se angajeze în respectivele instituţii;          

personal.41 Fenomenul poate fi  per-
ceput drept o „privatizare ezoterică” 
a unor universităţi de prestigiu de 
către cele mai importante corpora-
ţii din Federaţia Rusă. Corporaţiile 
Северсталь, Сухой, Билайн, РусАл 
ş.a. dezvoltă deja de mai mulţi ani 
parteneriate strategice cu unele din 
cele mai prestigioase instituţii supe-
rioare de formare profesională. Prin 
aceste parteneriate respectivele cor-
poraţii îşi asigură personal califi cat 
conform propriilor cerinţe, iar uni-
versităţile sunt asigurate cu resurse 
fi nanciare şi logistice necesare.                     

Aşa cum am specifi cat, actualmen-
te este sesizabil faptul că nu există un 
liant dintre nivelele de formare pro-
fesională aşa cum le-am prezentat în 
Fig. 3. Nici la nivelul învăţământului 
secundar general nu există o trimitere 
către nivelele premergătoare. Astfel, se 
observă incompatibilitatea între ceea 
ce iese din sistemul educaţional şi ceea 
ce se cere în procesul efectiv de mun-
că. Totodată, paralelismul în procesul 
formării profesionale a contribuit la 
supraglomerarea pieţei forţei de mun-
că cu candidaţi care deţin cunoştinţe 
şi capacităţi minimale faţă de ceea ce 
trebuie să ştie să facă.

b. Recomandări specifi ce
 Defi nitivarea cadrului legisla-

tiv privind autonomia instituţi-
onală a universităţilor. Un ase-
menea demers este fundamental 
în contextul aderării Republicii 
Moldova la Procesul Bologna. 
Practic, dacă acesta nu va fi  de-

41. Tatiana Kastouéva-Jean, «Splendeurs et misères» de 
l’enseignement supérieur en Russie, Russie.Nei.Visions, 
n°14, IFRI, septembre 2006, pag. 10 – 11. Material accesibil 
în variantă electronică la adresa http://www.ifri.org/frontDis-
patcher/ifri/publications/russie_cei_visions_1111752534925 , 
ultima dată accesat la 26 septembrie 2006;  

fi nitivat conform prevederilor de 
parcurs ale Procesului, Republi-
ca Moldova riscă să nu acceseze 
sprijinul fi nanciar şi logistic din 
cadrul fi nanţărilor comunita-
re destinate pentru capitolul de 
educaţie şi cercetare. Tocmai de 
aceea, autorităţile guvernamen-
tale ar trebui să conştientizeze 
faptul că ezitarea aplicării au-
tonomiei universitare va cauza 
mult mai multe pierderi, decât 
pierderea parţială a autorităţii 
asupra universităţilor.       

 Stimularea creării consorţiilor 
universitare. Acestea pot fi  in-
dispensabile pe anumite paliere 
de formare profesională cum ar 
fi : cursuri comune, programe de 
cercetare, parteneriate cu corpo-
raţiile interesate ş.a. Aceasta va 
stimula crearea legăturii între 
ceea ce trebuie să ştie să facă un 
absolvent în cadrul domeniului 
său de specializare şi ceea ce pre-
găteşte instituţia formatoare.

 Stimularea creării platforme-
lor de cercetare şi de practică. 
Instituţiile de formare profesio-
nală practic nu deţin platforme 
şi programe de cercetare prin 
care ar putea efi cientiza pregăti-
rea personalului specializat. De 
aceea un astfel de demers s-ar 
putea concretiza prin diversifi -
carea programelor de practică 
profesională continuă. Totodată, 
acestea ar oferi universităţilor o 
sursă alternativă de venit prin 
producerea şi comercializarea 
serviciilor prestate.42     

***
În afară de aceste probleme croni-

ce, în ultima perioadă au început să 
se manifeste şi alte probleme care se 
vor accentua odată cu adaptarea la ri-
gorile Uniunii Europene şi la cele ale 
Spaţiului European al Învăţământu-
lui Superior43. Printre aceste proble-
me putem specifi ca: corelarea între 
nivelele de specializare profesională 
universitară (licenţă, masterat, doc-
torat), lipsa programelor de cercetare 
postdoctorală în unele domenii fun-
42. O practică de calitate este dezvoltată de Facultatea 
de Drept din cadrul Universităţii de Stat din Moldova unde 
funcţionează de câţiva ani o Clinică Juridică în care îşi fac 
practica studenţii facultăţii. Clinica aduce venituri comple-
mentare facultăţii şi universităţii;  
43. Aceste demersuri au fost enunţate prin semnarea şi 
implementarea Planului de Acţiuni Republica Moldova – UE; 

Caseta 1. Parteneriatul dintre universităţi şi corporaţii în 
Federaţia Rusă 
În prezent în Federaţia Rusă are loc o dezbatere intensă privind parteneriatul 
dintre universităţi şi mediul privat. Astfel, universităţile sunt acuzate că au acceptat 
să fi e „privatizate” de către corporaţiile interesate în pregătirea propriului personal.  
Fenomenul poate fi  perceput drept o „privatizare ezoterică” a unor universităţi de 
prestigiu de către cele mai importante corporaţii din Federaţia Rusă. Corporaţiile 
Северсталь, Сухой, Билайн, РусАл ş.a. dezvoltă deja de mai mulţi ani parteneri-
ate strategice cu unele din cele mai prestigioase instituţii superioare de formare 
profesională. Prin aceste parteneriate respectivele corporaţii îşi asigură personal 
califi cat conform propriilor cerinţe, iar universităţile sunt asigurate cu resurse 
fi nanciare şi logistice necesare.                     
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damentale, mobilitate academică şi 
profesională limitată ş.a. La capitolul 
de recomandări sectoriale vom ţine 
cont de aceste aspecte problematice 
şi vom acorda anumite soluţii viabi-
le pentru redresarea stării de fapt. În 
schimb, în cele ce urmează ne vom 
referi la procesul de înmatriculare 
din acest an. 

Este oare „Admiterea 2006” o in-
tervenţie guvernamentală la timpul 
nepotrivit ?

Ani la rând, intervenţia guver-
nului s-a materializat prin stabilirea 
regulilor generale de admitere şi a 
cotelor de admitere pentru locurile 
fi nanţate prin bugetul de stat. Abia 
în toamna anului 2005, Guvernul Re-
publicii Moldova a decis să intervină 
în mod direct în politicile de admite-
re în  învăţământul superior, promi-
ţând elaborarea unei strategii pentru 
anul de studii 2006/2007. Respectiva 
strategie s-a lăsat aşteptată până la 
sfârşitul lunii aprilie 2006, când peste 
o lună examenele de absolvire şi de 
bacalaureat urmau să înceapă.  

Noutatea esenţială a constat în 
faptul că intervenţia structurilor gu-
vernamentale în procesul de stabilire 
a cotelor parte de admitere la nivelul 
ciclului universitar de licenţă s-a efec-
tuat atât pentru locurile fi nanţate de 
la bugetul de stat, cât şi pentru cele 
pe baza taxelor de studii. Intervenţia 
s-a referit şi la universităţile private. 
În modul acesta, absolvenţii au deve-
nit dezolaţi, nehotărâţi şi chiar stre-
saţi de faptul că nu vor putea deveni 
studenţi.  

Deoarece intervenţia a fost în-
târziată, aceasta a creat mai multe 
confuzii în ceea ce priveşte accesibi-
litatea studiilor superioare de forma-
re profesională conform intenţiilor 
individuale. Din dorinţa de a corela 
out-put-ul din sistemul instituţional 
superior de formare profesională cu 
necesităţile reale ale pieţei forţei de 
muncă, Guvernul  Republicii Moldo-
va apelează la modelul planifi cării, 
model descris în capitolul unu al pre-
zentului studiu. Pe de o parte, acesta 
a fost cunoscut şi de aceea era comod 
de aplicat. Pe de altă parte, modelul 
dat avantajează anumite categorii 
sociale şi tinde să respecte principi-

ile de incluziune socială a anumitor 
categorii sociale dezavantajate.44 To-
tuşi, se face o mare confuzie între 
opţiunea guvernamentală (comanda 
de stat) şi opţiunea individuală (dis-
ponibilitatea de a plăti serviciile de 
formare profesională). Aşa cum am 
descris în Fig. 2, opţiunea individua-
lă primează în faţa opţiunii colective, 
chiar dacă cea din urmă este una gu-
vernamentală. 

În acest context vom enunţa o 
presupoziţie care ne va ajuta la ela-
borarea recomandărilor sectoriale. 
Aceasta este: într-o economie de 
piaţă limitarea accesibilităţii formă-
rii profesionale, conform opţiunilor 
individuale, se răsfrânge asupra 
dezvoltării sustenabile a pieţei for-
ţei de muncă. 

Vom analiza situaţia creată prin 
intermediul unei analize de tipul 
avantaje/dezavantaje care se bazea-
ză pe două paliere esenţiale:

I. Categorii de grupuri şi instituţii 
interesate;

II. Principalele aspecte socio-eco-
nomice problematice

Dar, mai înainte de această anali-
ză vom trasa schematic cadrul inter-
venţiei guvernamentale din acest an 
asupra admiterii în sistemul superior 
de formare profesională. În acest caz 
vom face referiri directe la Hotărârea 
434 din 25 aprilie 2006 şi la Regula-
mentul de admitere elaborat de MET.    

a. Scopul intervenţiei
 Asigurarea economiei naţionale 

cu cadre având studii superioa-
re şi cu muncitori califi caţi; 

 Corelarea procesului de pre-
gătire a specialiştilor în funcţie 
de cererea pe piaţa muncii din 
Republica Moldova.

b. Mecanismul şi instrumentele in-
tervenţiei 

Admiterea pentru toate formele 
de studii atât la nivelul instituţiilor 
de stat, cât şi la nivelul celor private 
s-a desfăşurat în baza cotelor. Cota 
a fost stabilită pe specialitate şi nu 
pe instituţie de formare profesiona-
lă. Admiterea şi înmatricularea este 
44. De exemplu, în practica de admitere în sistemul de 
învăţământ superior din România este cunoscut cazul 
discriminării pozitive pentru categoria romilor, cărora le este 
alocat un număr distinct de locuri pentru anumite tipuri de 
specializări , cu fi nanţare de la bugetul de stat;

strict coroborată cu cota stabilită prin 
Hotărârea nr. 434.  

c. Rezultatele intervenţiei
Pentru moment nu există statis-

tici ofi ciale fi nalizate45, astfel încât să 
putem realiza o analiză comprehen-
sivă. Însă după începerea anului uni-
versitar putem specifi ca următoarele 
rezultate: 

 Prelungirea perioadei de de-
punere a dosarelor de înscriere 
pentru specialităţile nesolicitate 
(pedagogie, biologie, fi zică etc.); 

 Cererea socială a specializărilor 
tradiţionale (drept, economie, 
relaţii internaţionale ş.a.) a ră-
mas aceeaşi ca şi în anii prece-
denţi;

 Confuzia, nesiguranţa şi deza-
măgirea candidaţilor;

 Contestarea intervenţiei la nive-
lul politic, mai ales a partidelor 
de opoziţie şi a altor extra-par-
lamentare; 

La aceste rezultate se mai adaugă 
şi cele specifi cate în Tabelul 1 care 
ilustrează schematic avantajele şi 
dezavantajele intervenţiei   
 

d. Continuitatea intervenţiei
Hotărârea nr. 434 prevede ca ace-

eaşi metodă de admitere să fi e aplicată 
şi în anul 2007. Astfel, în baza rezulta-
telor prezentate, Guvernul va aproba 
proiectul planurilor de înmatriculare 
pentru anul 2007. Prin urmare, MEC 
deja a şi dat publicităţii Planul de ne-
cesitate de cadre specializate pentru 
perioada anilor 2007 – 2011. 

***
Din analiza de mai sus observăm 

că s-au evidenţiat mai multe dez-
avantaje decât avantaje (22 la 20). 
Conform acestor constări în cele ce 
urmează vom prezenta câteva reco-
mandări specifi ce pentru procesul de 
admitere în instituţiile de învăţământ 
superior din 2007.

Recomandări specifi ce
Deja în cadrul acestui subcapitol 

am prezentat mai multe recoman-
dări specifi ce aspectelor problemati-
45. Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 434 
din 25 aprilie 2006 MEC, va prezenta până la 1 noiembrie 
2006 o informaţie privind realizarea planurilor de înmatricula-
re. În acest sens, instituţiile de formare profesională de toate 
nivelele au avut obligaţia de a informa MEC şi BNS privind 
înmatricularea la toate formele de învăţământ;       
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AVANTAJE DEZAVANTAJE
Palierul I. Categorii de grupuri şi instituţii interesate

a. Benefi ciari ai actului educaţional (absolvenţi de şcoli generale şi licee)
(1A) Se aplică principiul: contigent mai mic, calitate mai mare, ceea ce în timp va contribui la 
îmbunătăţirea calităţii actului educaţional;

(1D) S-a creat o stare de dezinformare şi confuzie chiar cu o lună înainte de începerea 
examenelor de absolvire şi de Bacalaureat;    

(2A) În timp candidaţii se vor orienta către forme alternative de formare profesională;   (2D) Va fi  dezvoltată practica mentoratului, ceea ce va contribui la evaziunea fi scală şi 
evidenţierea disparităţilor sociale;   

(3A) S-a accentuat oportunitatea de a benefi cia de burse şi alte forme de ajutor social pentru 
persoanele înmatriculate atât la forma studiilor fi nanţate de la buget, cât pentru cei care 
studiază cu taxă; 

(3D) Unii dintre tineri chiar şi-au manifestat explicit ezitarea de a accepta specializări 
nesolicitate;  

(4A) Pentru studenţii înmatriculaţi la specializările „medicină generală” şi „sănătate publică” 
studiile se realizează numai în baza fi nanţării de la bugetul de stat; 

(4D) Tinerii decepţionaţi vor fi  mai greu integraţi în societate;

b. Instituţii de nivel superior
(5A) Repartizarea cotelor s-a efectuat în baza unor criterii de departajare (tipul acreditării deţinute, 
numărul de studenţi, rezultate pe ultimii 3 ani). Este un început în utilizarea instrumentelor de 
rating al instituţiilor prestatoare de servicii educaţionale şi de formare profesională;  

(5D) Acestea nu au avut prilejul să participe la procesul decizional privind politicile admiterii 
pentru anul 2006;

(6A) Va fi  mai uşor de îndeplinit actul formării profesionale datorită numărului mic de studenţi; (6D) Planurile strategice ale Universităţilor (mai ales cele privind veniturile din taxele de 
studii) au fost „zădărnicite”;

(7A) Au fost scoase în evidenţă anumite aspecte negative ale procesului de admitere din anii precedenţi; (7D) Dezvoltarea infrastructurală va încetini, iar în cazul unor instituţii chiar va fi  sistată;1  
(8A) Vor benefi cia de acorduri specializate cu angajatorii pentru direcţionarea viitorilor absolvenţi; (8D) În timp unele din universităţile private vor da faliment;

(9D) Cuantumul remunerării cadrelor didactice va scădea;
c. Instituţii de nivel secundar profesional şi mediu de specialitate

(9A) S-a efectuat o direcţionare a persoanelor neadmise la nivelul superior, ceea ce contribuie 
la îndeplinirea planurilor şi cotelor de înmatriculare; 

(10D) Din punct infrastructural acestea nu sunt pregătite pentru un contingent mai mare de 
benefi ciari, decât numărul mediu admis în anii anteriori;

(10A) S-a efectuat o campanie de promovare a acestui nivel de formare profesională
d. Instituţii de nivelul secundar general

(11A) În timp instituţiile din acest nivel educaţional vor promova o cultură a profesiilor şi meseriilor 
ceea ce va stimula orientarea către nivelul secundar profesional şi mediu de specialitate; 

(11D) Nu au fost informate în timp util, informaţia a fost difuză şi în teritoriu s-au efectuat 
dezinformări;   
(12D) Au fost luate prin surprindere şi s-au pomenit într-o situaţie tensionată chiar în preajma 
perioadei examenelor de absolvire şi de Bacalaureat;   

e. Angajatori
(12A) S-au elaborat o serie de investigaţii privind contigentul necesar de cadre califi cate şi 
specializate;

(13D) Din cauza presiunilor sociale, unii dintre angajatori vor accepta încadrarea în muncă a 
personalului necalifi cat corespunzător şi neîcadrat într-o formă de formare profesională   

(13A) Se vor semna contracte pentru direcţionarea absolvenţilor în domeniile şi posturile 
solicitante;  

(14D) Nu s-a luat în calcul posibilitatea redirecţionării grupurilor şi corporaţiilor europene spre 
Republica Moldova odată cu aderarea României  la UE, ceea ce face posibilă mărirea cererii 
de angajare a personalului califi cat şi specializat;

Palierul II. Principalele aspecte socio-economice problematice
a. Corupţie în sistemul educaţional

(15D) Fenomenul corupţiei va fi  amplifi cat atât la nivelul învăţământului secundar general, cât 
şi la cel superior;  

b. Disparităţi regionale şi migraţia ilegală
(14A) Banii alocaţi pentru cheltuielile de întreţinere şi costurile de studii vor fi  direcţionaţi către 
alte servicii şi domenii;

(16D) Pe termen lung unele persoane neadmise nu vor prefera să rămână în localităţile 
de origine. Astfel ei vor prefera să suprapopuleze capitala şi localităţile mari, contribuind la 
perpetuarea dezechilibrelor regionale şi ale pieţei forţei de muncă;   
(17D) Contingentul necuprins într-un cadru de formare profesională va prefera să migreze 
ilegal în statele membre ale UE;
(18D) Ponderea trafi cului ilicit de persoane va spori faţă de anii precedenţi;

c. Excluderea socială
(15A) S-a menţinut politica discriminării pozitive a diverselor categorii sociale (mediul rural, 
tineri din familii social vulnerabile, grupuri etnice ş.a );

(19D) Din perspectiva învăţământului pe tot parcursul vieţii, persoanele din categoria de 
vârstă peste 20 de ani au avut o posibilitate limitată de a fi  înmatriculate;   

(16A) Pe termen lung, persoanele neadmise vor fi  încurajate să urmeze studii secundare 
profesionale şi medii de specialitate; 

(20D) Absolvenţilor nu li s-a acordat alternative în timp util astfel ca aceştia să-şi coordoneze 
acţiunile înainte de examenele de absolvire;  

d. Rata ridicată a şomajului
(18A) Minimizarea în timp a disparităţilor pe piaţa forţei de muncă prin direcţionarea cadrelor 
califi cate şi specializate în sectoarele care manifestă cerere sporită de forţă de muncă

(21D) Pe termen scurt contingentul de absolvenţi neînmatriculaţi va rămâne în afara câmpului 
forţei de muncă, care se va adăuga contingentului de şomeri;    

e. Lipsa interesului faţă de studii
(19A) Pe termen lung, intervenţia va stimula spiritul concurenţial şi interesul faţă de studii şi 
activitatea extracurriculară;  

(22D) Pe termen scurt, contingentul neadmis va pierde interesul faţă de studii şi va ezita 
înscrierea la vre-o formă de formare profesională  

(20A) Se vor evidenţia practicile educaţiei informale şi nonformale, dezvoltate de partenerii sociali; 

* 1 De exemplu un calcul simplu efectuat pe cazul Academiei de Studii Economice din  Moldova relevă că acesteia  nu i-a revenit o sumă de aproximativ 16 milioane MDL (la o taxă medie per 
persoană de 400€/an). În anul 2005 ASEM a înmatriculat 4595 de studenţi, iar în 2006 Planul şi cota de stabilită a permis numai 2190 de persoane înmatriculate;  

ce descrise. Iar, pentru a nu ne repeta 
recomandările pentru politica inter-
venţionistă guvernamentală se struc-
turează pe următoarele trei paliere:    

Palierul I. Modifi carea sistemului 
de admitere 

 Acordarea instituţiilor univer-

sitare a autonomiei în ceea ce 
priveşte stabilirea criteriilor şi 
metodelor de admitere;

 Stabilirea planului de admitere 
numai pentru locurile fi nanţate 
de la bugetul de stat;    

 Acordarea posibilităţii depune-
rii dosarului de înscriere la mai 

multe instituţii concomitent;
 Valorifi carea educaţiei nonfor-

male (extracurriculare şi com-
plementare) prin ponderarea 
acesteia – ca un criteriu de de-
partajare;  

 Campanie de informare iniţiată 
cel târziu la  1 ianuarie 2007;

Tabelul 1. Avantajele şi dezavantajele admiterii în învăţământul superior pentru anul de studii 2006/2007
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Palierul II. Diversifi carea structuri-
lor de formare profesională
 Dezvoltarea învăţământului deschis 

la distanţă  (IDD) sau E-learning;
 Dezvoltarea platformelor şi pro-

gramelor de formare profesio-
nală alternativă;  

Palierul III. Implicarea responsabi-
lă a partenerilor sociali
 Implicarea organizaţiilor (cu 

precădere cele din domeniile 
educaţie şi tineret) în procesul 
de stabilire a metodologiilor şi 
criteriilor de admitere atât la ni-
vel guvernamental, cât şi la ni-
vel instituţional;

 Efectuarea unei analize de pro-
nostic privind efectele extinderii 
UE către Est; 

 Diversifi carea programelor şi pro-
iectelor de promovare a unei cul-
turi de învăţare activă şi respon-
sabilă în partenriat cu instituţiile 
din sistemul secundar general;  

 Prezentarea de către mass-media 
scrisă şi electronică a stării de fapt 
din domeniul învăţământului 
superior şi prezentarea obiectivă 
a cazurilor practicilor de calitate, 
dar şi a practicilor defectuase;

 Dezvoltarea acţiunilor mobile de in-
formare şi consiliere educaţională; 

 Promovarea educaţiei pe tot par-
cursul vieţii;

*        *      *
În concluzia acestui capitol putem 

specifi ca că în ultimii 15 ani am ob-
ţinut un sistem de formare profesio-
nală care,  metaforic vorbind, poate fi  
califi cat a fi  hibrid. Acesta nu a renun-
ţat defi nitiv la practicile şi metodele 
socialiste, dar nici nu s-a adaptat la 
noile valenţe congruente cu sisteme-
le occidentale. Prin urmare, asistăm 
la o profundă criză de perspectivă 
care se manifestă, pe de o parte, prin 
apelarea la vechile metode centraliste 
de identifi care a perspectivelor pieţei 
de muncă, pe de altă parte, la dorin-
ţa incontestabilă de a face parte din 
spaţiul educaţional european. Dar, 
pentru a aspira la piaţa comună euro-
peană este nevoie, în primul rând, de 
a schimba optica asupra ceea ce este 
forţa de muncă şi care sunt interesele 
şi perspectivele acesteia.

Dacă în primul capitol am efectu-
at o trecere în revistă a unui cadru te-
oretic relevant pentru domeniul nos-
tru de analiză, iar în cel de al doilea 
capitol am văzut care este starea de 
fapt şi am efectuat anumite recoman-
dări specifi ce problemelor enunţate, 
atunci în baza celor constatate şi în 
baza demersului teoretic vom pro-
pune anumite recomandări sectoria-
le generaliste. 

Contextul recomandărilor 
Proiectul Strategiei Naţionale 

privind Politicile de Ocupare a For-
ţei de Muncă pentru perioada 2006-
2020 propune o serie de aspecte no-
vatoare pentru realitatea Republicii 
Moldova. Chiar dacă înaintea aceste-
ia se afl a în execuţie o altă strategie 
guvernamentală, elaborată pentru 
perioada anilor 2002 – 2008, am con-
statat că situaţia în loc să se redrese-
ze, din contra, a devinit şi mai critică. 
Astfel, nu este de ajuns numai elabo-
rarea unor strategii guvernamentale. 
Aşa cum am mai specifi cat, proble-
mele din domeniul formării, orientă-
rii şi inserţiei profesionale sunt cro-
nice şi necesită o abordare mult mai 
apropiată de interesele şi aşteptările 
fi ecărui cetăţean, fi e că este activ sau 
inactiv profesional.

Un set valoros de acţiuni corobo-
rate cu practicile de calitate ale sta-
telor europene este propus de Con-
siliul Europei (CoE) în Recomandări 
asupra Raportului de ţară privind 
situaţia pe piaţa muncii din Repu-
blica Moldova (CREP). Raportul 
„Piaţa Muncii - 2004” a fost elaborat 
de către Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă a Minis-
terului Economiei şi Comerţului. 
Astfel, expertiza experţilor europeni 

a evidenţiat faptul că până în 2004 
Republica Moldova era restanţieră la 
multiple capitole privind abordarea 
actuală a forţei de muncă, coroborate 
cu practicile statelor CoE şi UE. Al-
tminteri, recomandările CoE conduc 
spre coroborarea aspectului intern 
cu prevederile Agendei Lisabona şi a 
principiului guvernanţei în procesul 
de elaborare, implementare şi evalu-
are a politicilor publice din domeniul 
formării şi inserţiei profesionale.         

 Trebuie specifi cat faptul că unele 
din recomandările sugerate de CoE 
sunt cuprinse în Planul de acţiuni 
privind ocuparea forţei de muncă 
pentru anul 2006, propus de către 
Ministerul Economiei şi Comerţu-
lui.  Prin intermediul celor 128 de 
acţiuni ale acestuia  se doreşte spo-
rirea gradului de ocupare a forţei de 
muncă şi reducerea ratei şomajului  
prin modernizarea şi aplicarea de 
măsuri active pe piaţa muncii. Deci, 
recomandările prezentate în cadrul 
acestui capitol sunt complementare 
acţiunilor stabilite prin respectiva 
planifi care.

Trebuie să specifi căm faptul că 
pentru implementarea acestora atât 
instituţiile guvernamentale de nivel 
central şi local cât şi mediul privat, 
trebuie să conştientizeze că formarea 
şi orientarea profesională reprezintă 
un interes continuu, integru şi coe-
rent pentru fi ecare cetăţean. Spectrul 
problematic poate fi  elucidat numai 
printr-o abordare de tip partenerial, 
în cadrul căreia fi ecare actor implicat 
are posibilitatea de a participa activ 
şi responsabil la înfăptuirea politici-
lor publice din domeniu. Prin urma-
re, recomandările sunt structurate pe 
patru subcapitole. 

CAPITOLUL 3. 

Ce trebuie de făcut? 
Alte recomandări sectoriale 

generaliste
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3.1 RECOMANDĂRI 
PENTRU INSTITUŢIILE 
GUVERNAMENTALE DE 
NIVEL CENTRAL

Aşa cum am mai specifi cat, la nivel 
guvernamental au fost elaborate mai 
multe documente de strategie pen-
tru redresarea situaţiei din domeniul 
pieţei forţei de muncă şi al formării 
profesionale. Senzaţia personală este 
că acestea sunt detaşate de interesul 
şi aşteptările cetăţenilor. Toate aceste 
documente strategice specifi că nece-
sitatea implementării parteneriatului 
public-privat. Dar în realitate, acest 
mecanism este foarte greu de realizat, 
deoarece parteneriatul este înţeles ca o 
competenţă exclusivă a mediului gu-
vernamental în toate problemele sfe-
rei economice, politice şi sociale. Prin 
urmare, observăm că sunt invocate 
concepte europene, dar realizările de 
politici sunt efectuate prin metodele 
centraliste şi autoritare. De aceea, mi-
siunea primordială a sferei guverna-
mentale este de a-şi revizui înţelesul 
asupra conceptului de guvernare şi de 
a accepta transparenţa şi cooperarea 
deplină în procesul de elaborare, luare, 
implementare şi evaluare a deciziilor. 
Prin urmare, recomandările pentru in-
stituţiile guvernamentale sunt:
• Defi nitivarea unei arii curricula-

re privind orientarea în carieră 
pe întreg parcursul vieţii 

Aceasta trebuie să se adreseze 
atât populaţiei cuprinse în sistemul 
de formare profesională de toate 
nivelele, cât şi populaţiei active din 
câmpul muncii. În realitate, până în 
prezent sistemul educaţional nu a 
pus un accent deosebit pe orienta-
rea şi consilierea individului în spa-
ţiul imens al câmpului muncii, chiar 
dacă întregul spectru curricular pre-
universitar şi universitar prevede 
acest lucru. Această arie curricula-
ră trebuie să pună accentul pe in-
divid şi nu pe colectivitate, iar prin 
implementarea ei să se contribuie 
la dezvoltarea competenţelor inter-
personale, interculturale, sociale şi 
civice, şi la evoluţia aptitudinilor de 
utilizare a tehnologiilor informatice 
şi de comunicare. Totodată, această 

arie curriculară ar putea contribui la 
schimbarea concepţiei asupra proce-
sului de învăţare, care trebuie să se 
centreze pe ideea de „a învăţa să în-
veţi”46. Aria curriculară de orientare 
şi consiliere trebuie concepută astfel 
încât aplicarea ei să poată fi  efectua-
tă şi în afara sistemului de formare 
profesională, adică orice angajator să 
poată opera cu instrumentele prevă-
zute de aceasta. 
• Promovarea conceptului de edu-

caţie continuă prin campanii ci-
clice de informare   

În spaţiul nostru educaţia este în-
ţeleasă ca o activitate efectuată până 
la o anumită perioadă a vieţii şi în 
anumite medii special destinate aces-
tei activităţi. Educaţia continuă este 
modul prin care formarea profesi-
onală devine continuă şi accesibilă 
pentru orice durată a vieţii. Această 
schimbare de abordare va contribui 
la creşterea ratei persoanelor active şi 
ocupate în câmpul muncii şi la stimu-
larea orientării profesionale conform 
interesului şi motivării personale. 
• Crearea unui Forum intersectorial

Misiunea acestui organism, for-
mat pe principiul parteneriatului 
public-privat, ar fi  crearea şi menţi-
nerea cadrului oportun pentru in-
teracţiunea actorilor interesaţi din 
domeniul în cauză. Acesta trebuie 
să faciliteze crearea unui spaţiu de 
dialog şi de negociere între sistemul 
instituţional de formare profesiona-
lă şi cel al pieţei forţei de muncă pe 
principiul cererii şi ofertei. În acest 
caz, instituţiile guvernamentale tre-
buie să accepte intervenţia minimală 
în domeniul planifi cării centralizate 
a cotelor de admitere în sistemul de 
formare profesională. 

3.2 RECOMANDĂRI 
PENTRU ANGAJATORI

În subcapitolul precedent au fost 
enunţate câteva idei care sunt vala-
bile şi pentru mediul angajatorilor. 
Aplicabilitatea acestora va facilita 
46 Conform „Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor sis-
temelor educaţionale şi de formare profesională din Europa”, 
document ratifi cat de Consiliul European de la Barcelona, 
2002. După: Coord. Mihai Jigău, Speranţa Ţibu, Domnica 
Petrovai, Marcela Călineci, Elena Ciohodaru, Ioana Şandru, 
Aria curriculară, consiliere şi orientare, Editura Afi r, Bucureşti, 
2005;           

dezvoltarea durabilă a pieţei forţei 
de muncă. Acestea sunt:        
• Crearea în cadrul instituţiilor 

angajatoare a birourilor sau  cen-
trelor de consiliere profesională 
pentru  personalul angajat sau 
care optează pentru angajare. 

Această recomandare are în vede-
re completarea demersului guver-
namental în ceea ce priveşte defi ni-
tivarea ariei curriculare de consiliere 
şi orientare profesională. Activitatea 
unor asemenea birouri va facilita con-
tactul direct dintre angajat şi angaja-
tor, motivând angajatul în demersuri-
le sale profesionale. Prin intermediul 
acestor birouri sau centre angajatorul 
va avea posibilitatea să-şi cunoască  
mult mai bine potenţialul angajat, ast-
fel acţionând în consecinţă.
• Stimularea implicării persona-

lului angajat în procesele de for-
mare profesională continuă.

Aceasta recomandare sugerează 
modalitatea prin care angajatorii îşi 
pot crea continuitatea în procesele de 
formare a personalului angajat. Impli-
cit, acest demers va infl uenţa şi com-
portamentul instituţiilor de formare 
profesională, astfel încât acestea să-şi 
adapteze programele şi metodele de 
formare conform cerinţelor angajato-
rilor, adică ale pieţei forţei de muncă.       
• Intensifi carea schimburilor de 

experienţă cu  instituţii similare 
din spaţiul european sau compa-
nii multinaţionale. 

Acest fapt ar trebui fi e unul din 
demersurile prioritare ale angajato-
rilor autohtoni. Această interconecti-
vitate va oferi ocazia de racordare 
la cele mai noi metode şi standar-
de operaţionale în domeniul pieţei 
muncii, ceea ce va contribui la iniţie-
rea proceselor de dezvoltare durabi-
lă a angajatorilor autohtoni.

3.3 RECOMANDĂRI 
PENTRU INSTITUŢIILE 
DE FORMARE 
PROFESIONALĂ

Obiectivul prioritar pentru siste-
mul instituţional de formare profesi-
onală este realizarea unei conexiuni 
între ceea ce se cere pe piaţa forţei 
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de muncă şi programele, metodele şi 
procesele de pregătire profesională a 
benefi ciarilor. Vom considera această 
prioritate drept una esenţială, deoare-
ce de implementarea acesteia depind 
celelalte aspecte problematice. Toto-
dată, chestiunea în cauză poate fi  re-
alizată de instituţiile de formare pro-
fesională înseşi, necătând la gradul 
limitat de autonomie instituţională pe 
care-l deţin în prezent. Nu este nevoie 
de o directivă guvernamentală. Este 
nevoie de o deschidere instituţională 
şi de stabilirea unui dialog cu princi-
palii actori din cadrul pieţei forţei de 
muncă. Astfel recomandările pentru 
instituţiile de formare profesională 
sunt următoarele:   
• Crearea platformelor comune de 

practică profesională. 
Prin intermediul unor asemenea 

platforme se va putea consolida in-
terconectivitatea dintre ceea ce se 
cere pe piaţa forţei de muncă şi ceea 
ce trebuie să genereze instituţiile de 
formare profesională. În cadrul aces-
ta, instituţiile de formare profesiona-
lă vor fi  la curent şi cu problematica 
cotelor stabilite pentru domeniile în 
care se formează specialiştii noi. De 
fapt, aşa cum am afi rmat, problema 
cotelor trebuie să reprezinte intere-
sul direct între prestator de servicii 
educaţionale şi angajatorul specialiş-
tilor formaţi.
• Încurajarea mobilităţii interne 

şi externe a benefi ciarilor
Este important să se stimuleze 

mobilitatea cu scop antreprenorial 
şi cea de schimb de experienţă, mai 
ales mobilitatea pe criterii de practi-
că profesională. În mare parte, mo-
bilităţile depind de deschiderea sis-
temului instituţional. Vom constata 
că în spaţiul vest-european ponderea 
mobilităţilor individuale, nemonito-
rizate de autorităţile guvernamenta-
le este cea mai mare. Desigur, institu-
ţiile de formare profesională trebuie 
să contribuie la calitatea şi efi cienţa 
acestor mobilităţi. Astfel, instituţiile 
de formare profesională vor partici-
pa şi la intensifi carea schimburilor 
de experienţă între instituţii similare 
din spaţiul european, în baza parte-
neriatelor stabilite. Un alt câştig al 
acestei iniţiative ar consta în corobo-
rarea programelor şi metodelor de 

pregătire profesională cu ceea ce se 
cere pe piaţa externă, cu precădere 
pe cea europeană a forţei de muncă. 
Este important ca în urma mobilităţi-
lor să se efectueze echivalarea califi -
cativelor obţinute. 
• Crearea şi dezvoltarea centrelor 

de consiliere şi orientare profesi-
onală. 

Mai întâi, este nevoie să se creeze 
un cadru de reglementare a acestor 
centre de consiliere şi orientare pro-
fesională, în acord cu sfera guver-
namentală, cu cea privată şi cu cea 
nonguvernamentală. Am constatat 
că în unele dintre instituţiile de for-
mare profesională activează aseme-
nea centre. Dar activitatea acestora 
este combinată cu alte domenii de 
interes ale instituţiilor, de exemplu, 
integrare europeană. De aceea misi-
unea de consiliere şi orientare profe-
sională este perturbată. Prin urmare, 
recomandăm ca aceste structuri să 
posede obiective specifi ce procesului 
de informare, consiliere şi informare 
profesională. Activitatea unor ase-
menea structuri în cadrul instituţii-
lor de formare profesională  are rol 
fundamental în procesul de evaluare 
a asigurării calităţii şi de acreditare a 
respectivelor instituţii.

3.4 RECOMANDĂRI 
PENTRU ORGANIZAŢII 
NONGUVERNAMENTALE

Sfera organizaţiilor nonguverna-
mentale a devenit mediul prielnic de 
angrenare a forţei de muncă, contri-
buind la diversifi carea arealului ocu-
paţional. Atuul acestui sector este că 
el poate permite să se aplice practici 
novatoare din domeniul formării şi 
orientării profesionale, prin diverse 
metode alternative educaţionale şi de 
instruire, dar posedă încă o capacitate 
redusă de inserţie în câmpul muncii. 
De aceea, este recomandabil ca acest 
sector să benefi cieze de un sprijin din 
partea instituţiilor guvernamentale şi 
ale mediului privat, astfel încât acesta 
să se concentreze pe calitatea acţiuni-
lor desfăşurate. De exemplu, până în 
prezent multe asociaţii comunitare au 
realizat acţiuni în domeniul formării 
profesionale tocmai din dorinţa de a 

se afi rma la nivel comunitar. Matu-
rizarea şi consolidarea iniţiativelor 
comunitare va contribui la implicarea 
unei cote mult mai ridicate de popu-
laţie activă sau inactivă a Republicii 
Moldova în procesele de formare şi 
orientare profesională. Totuşi, orga-
nizaţiile nonguvernamentale care 
activează în acest domeniu sau în do-
menii conexe trebuie:  
• să se interconecteze la procesele 

de educaţie continuă şi chiar să 
presteze activităţi de acest tip:    

Organizaţiile nonguvernamenta-
le din domeniul formării profesionale 
trebuie să ţină cont că ele posedă un 
capital imens nevalorifi cat. Acestea tre-
buie să se concentreze pe găsirea unor 
instrumente şi mecanisme pentru a 
valorifi ca respectivul potenţial. Astfel, 
parteneriatele inter-instituţionale sunt 
cele mai indicate în cazul interconectă-
rii la procesele de educaţie continuă.      
• să dezvolte din ce în ce mai mul-

te acţiuni şi proiecte de sprijinire 
a antreprenoriatului comunitar: 

Aceste tipuri de activităţi  trebuie 
să angreneze o pondere cât mai mare a 
populaţiei inactive în procesele econo-
mice. Deja de mai mulţi ani în Republi-
ca Moldova modelul târgurilor oferte-
lor de angajare sunt implementate prin 
intermediul efortului depus de o serie 
de organizaţii neguvernamentale. Este 
nevoie ca aceste iniţiative să devină 
permanente şi să se desfăşoare cât mai 
aproape de mediul comunitar. Un ase-
menea deziderat este posibil de reali-
zat prin crearea centrelor comunitare 
de consiliere şi orientare profesională.

*       *      *
Prin recomandările efectuate nu 

ne-am propus să rezolvăm între-
gul spectru problematic al formării, 
orientării şi inserţiei profesionale. 
Dar, aşa cum am specifi cat, aceste 
recomandări tind să contribuie la 
îmbunătăţirea stării de fapt prin ate-
nuarea crizei din domeniul formării 
şi inserţiei profesionale. Totodată, 
recomandările schiţează necesitatea 
implementării acţiunilor de consili-
ere şi orientare profesională la nive-
lul instituţiilor de formare şi inserţie 
profesională. Însă, o prioritate esen-
ţială  este elaborarea unei arii curri-
culare distincte privind consilierea şi 
orientarea în carieră.     
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Trebuie să recunoaştem faptul 
că abia acum la nivel guvernamen-
tal problema formării şi inserţiei 
forţei de muncă începe să devină 
cu adevărat prioritară. Desigur, 
pe parcursul ultimilor 15 ani au 
fost elaborate multiple documente, 
acte normative şi strategii, dar ele 
fi e că nu au fost aplicate, fi e că nu 
au produs rezultatele scontate. În 
prezent sunt evidenţiate dispari-
tăţile existente între ceea ce avem 
în Republica Moldova şi realitatea 
ţărilor candidate sau a ţărilor mem-
bre ale Uniunii Europene. De ace-
ea, atât mediul guvernamental, cât 
şi cel privat devine din ce în ce mai 
interesat în vederea elucidării cri-
zei create. Raportul „Piaţa Muncii 
- 2004”, elaborat de către Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă a Ministerului Economi-
ei şi Comerţului şi proiectul Strate-
giei Naţionale privind Politicile de 
Ocupare a Forţei de Muncă a Re-
publicii Moldova pentru perioada 
2006-2020 stipulează anumite sce-
narii şi recomandări privind evo-
luţia pieţei forţei de muncă din Re-
publica Moldova. Aceste două acte 
sunt destul de importante pentru 
Republica Moldova, mai ales în de-
mersurile sale privind interconec-
tarea cu piaţa forţei de muncă din 
Uniunea Europeană. Este interesant 
că Raportul chiar evaluează demer-
surile de negociere privind adera-
rea Republicii Moldova la Uniunea 
Europeană. Cu toate acestea, starea 
de fapt din domeniul formării, ori-
entării şi inserţiei profesionale este 
destul de complicată. Unele aspec-
te sunt cronice, alte sunt recente 
şi greu de soluţionat. Totuşi, din 
obiectivele Agendei Lisabona avem 
de învăţat care ar trebui să fi e fi na-
litatea dezideratului nostru.     

Am constatat că într-o primă 
fază sistemul de formare profesi-

onală din Republica Moldova s-a 
văzut a fi  autonom în ceea ce pri-
veşte perspectivele de planifi care. 
Dar, cu timpul s-a pomenit într-o 
profundă criză atât în ceea ce pri-
veşte fi nanţarea sa, cât şi în ceea ce 
priveşte calitatea actului educaţio-
nal şi de formare profesională.  In-
stituţiile guvernamentale abilitate 
nu au fost capabile să reglementeze 
în timp util situaţia din domeniul 
formării profesionale şi din cel al 
inserţiei în cadrul câmpului mun-
cii. Într-o oarecare măsură acestea 
au fost depăşite de situaţia creată. 
Piaţa forţei de muncă, caracteriza-
tă a fi  instabilă, nu a putut absorbi 
întregul fl ux de persoane formate, 
creându-se disparităţi pronunţate 
între diversele sectoare ale econo-
miei. Mai mult de atât, unele nive-
le ale formării profesionale au fost 
abandonate, iar altele subfi nanţate. 
Orientarea profesională prin inter-
mediul ariei curriculare de orien-
tare şi consiliere profesională este 
practic inexistentă. 

Studiul a mai scos în eviden-
ţă anumite aspecte ale dezvoltării 
sistemului de formare profesiona-
lă, prezentând şi un succint cadru 
teoretic în acest sens. Dacă până 
în anul trecut sistemul de formare 
profesională poseda un grad rela-
tiv de libertate în ceea ce priveşte 
politicile de admitere şi formare 
profesională, începând cu acest an 
se constată o utilizare a metodelor 
centraliste de admitere şi formare 
profesională. În cadrul studiului 
ne-am referit mai pe larg la aspectul 
intervenţiei în procesul de admitere 
şi am scos în evidenţă principalele 
aspecte pozitive, precum şi pe cele 
negative. În acest sens am efectuat 
şi o serie de recomandări specifi ce, 
astfel încât pentru anul 2007 să se 
evite starea de confuzie, stres şi ne-
siguranţă. 

Totodată, conform aspectelor de 
constatare am putut propune o se-
rie de recomandări specifi ce şi sec-
toriale. Aplicabilitatea acestor reco-
mandări va avea un impact asupra 
procesului de formare şi orientare 
profesională calitativă, dar şi asu-
pra dezvoltării durabile a pieţei 
forţei de muncă din Republica Mol-
dova.            

Este evident faptul că acest 
studiu nu a evidenţiat toată gama 
problemelor din domeniu, cum ar 
fi  migraţia forţei de muncă, rela-
ţia angajat-angajator, satisfacţia şi 
motivaţia individuală în activitatea 
profesională a angajaţilor, dezvol-
tarea mediului privat, implicarea 
tinerilor în parteneriatul public-
privat ş.a. În schimb, studiul rela-
tează anumite aspecte din cadrul 
instituţional al formării profesiona-
le şi schiţează un tabloul actual al 
pieţei forţei de muncă din Republi-
ca Moldova.  

În concluzie fi nală, putem enun-
ţa faptul că abordările din dome-
niul politicilor formării, orientării 
şi inserţiei profesionale trebuie să 
se desfăşoare prin prisma cadrului 
logic al formării profesionale şi să 
respecte  opţiunile individuale ale 
persoanelor. În acest caz, rolul in-
stituţiilor guvernamentale abilitate 
este să faciliteze accesul la servicii-
le de formare profesională. 

CONCLUZII
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