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Spațiul educațional european demonstrează 

prin multiple exemple că autonomia 

decizională poate fi un factor motrice eficient al 

modernizării învățământului. 

În același timp, în statele lumii (inclusiv în 

statele europene) găsim și exemple de 

modernizare a educației, care s-au produs în 

mod centralizat, grație acțiunilor inspirate și 

ferme ale unor vizionari din structurile 

guvernamentale. 

Pe care cale ne aflăm noi, cei din Republica 

Moldova, în procesul de reformare și 

modernizare a învățământului general? 
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Învățământului general din Republica Moldova la intersecție de paradigme:  
centralizare vs descentralizare 

  
 

Esența mesajului: 

Modernizarea învățământului general din Republica Moldova, inclusiv sporirea eficienței 

acestuia, poate fi impulsionată de politici publice, orientate spre reconsiderarea distribuției 

domeniilor de decizie între minister, organele decizionale raionale/municipale și instituțiile de 

învățământ.  

Context: 

Modernizarea și eficientizarea învățământului preuniversitar european se produce în două 

direcții aparent opuse. O direcție a transformărilor poate fi definită ca descentralizare 

decizională. Competențele de a decide sunt  delegate spre nivelele administrative ierarhic 

inferioare - regiuni, municipalități, unități școlare. Astfel, se obține o sporire a eficienței educației 

și, în același timp, sunt impulsionate inițiativele locale, fiind fortificate capacitățile manageriale 

ale conducătorilor de unități de învățământ. A doua direcție reprezintă tendința de a unifica 

abordările educaționale. La început, în cadrul unui stat, această tendință depășește cadrul 

național și continuă, de exemplu, în interiorul spațiului unitar european. Multiple simpozioane, 

conferințe, congrese desfășurate la scară europeană sau internațională, au ca scop nu doar 

schimbul de experiență, discutarea modelelor reușite și a bunelor practici, dar și diminuarea 

diferențelor conceptuale ale educației, care se referă la standarde de calitate, performanțe, 

certificări etc. 

Educația preuniversitară din Republica Moldova suportă, pe parcursul anilor de independență, 

aceleași transformări ale arhitecturii decizionale, care sunt influențate, pe de o parte, de 

moștenirea stilului de a decide în mod centralizat, dar, pe de altă parte, de contextul și influența 

tendințelor regionale de democratizare, dar și de conștientizarea, la o scară tot mai mare, a 

necesității de a regândi distribuția competențelor de a decide într-un domeniu sau altul.  

Obiectivul acestei sinteze este analiza exemplelor de politici de descentralizare și de centralizare 

decizională în învățământul preuniversitar, care se produc în unele țări europene, precum și o 

scurtă analiză a procesului de descentralizare decizională în învățământul general din Republica 

Moldova.  
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Direcții de evoluție a managementului decizional în unele țări ale Europei de Vest 

Contextul istoric diferit al formării statelor europene, al modului de guvernare a acestora, și-a 

pus amprenta, după cum e și firesc, pe modul de consolidare a ierarhiei decizionale în 

învățământul obligatoriu. Astfel, țările care s-au format în temeiul unor structuri teritoriale relativ 

autonome sau în baza teritoriilor  cu puteri și influențe comensurabile, se caracterizează printr-o 

descentralizare decizională semnificativă.  

De exemplu, în Marea Britanie, educația a fost clădită pe o rețea de instituții autonome, care au 

apărut succesiv pe parcursul anilor, în diferite locații, având, pe parcursul istoriei lor, libertatea 

de a decide cum e mai bine și ce e mai bine pentru construirea demersurilor educaționale. Tabla 

de materii, numărul de ore, modul de evaluare și de certificare – toate erau decise de către 

autoritățile instituției sau de către fondatorii acestora.  Doar în 1944 a fost înființat Ministerul 

Educației, însă și astăzi activitatea acestuia (Department for Education)1 este axată, în mare, pe 

coordonarea elaborării politicilor educaționale de către alte Departamente specializate și nu pe 

administrarea managerială a instituțiilor de învățământ.  

Un alt exemplu este Germania, unde fiecare unitate federală (land) are propriul său minister al 

educației, care este responsabil de problemele legate de educație, inclusiv asigură finanțarea din 

bugetul acestei unități federale2.  

În Elveția, care include 23 de cantoane teritoriale, în genere nu există un sistem educațional unic. 

Având în vedere diferențele etnice ale cantoanelor, care sunt formate preponderent din etnici 

germani, italieni sau francezi, aceste unități teritoriale și-au dezvoltat propriile sisteme 

educaționale și manageriale, similare sistemelor de învățământ din țările limitrofe - Austria, Italia 

sau Franța. Cu alte cuvinte, fiecare canton are propria legislație școlară și propria modalitate de 

gestionare a școlilor.3 

În același timp, în mai multe state ale lumii (inclusiv în cele europene) găsim și exemple 

recunoscute (pentru nivelul de eficiență) de educație preuniversitară, care s-a format grație 

voinței unor vizionari de la guvernare și a deciziilor ferme ale acestora.  

Astfel, în Franța, bazele educației preuniversitare obligatorii au fost puse de către Regele Luis al 

IV-lea, prin ordonanța sa „Ordonnance royale sur les écoles paroissiales”, prin care obliga toți 

părinții să-și trimită copiii la studii până la vârsta de 14 ani, iar comunele au fost obligate să 

organizeze instituții de învățământ pentru aceștia. În aceeași ordonanță, au fost stabilite 

Regulamentele școlare,  mărimea salariilor pentru cadrele didactice și alte prevederi reglatorii. 

Peste ani, au urmat și alte decizii ferme de consolidare a sistemului educațional francez: în 1802 

Napoleon a ordonat crearea liceelor, a decis formatul și modalitatea de susținere a examenelor 

                                                           
1 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-and-governance-93_en 
2 Ibidem; 
3 Ibidem; 
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de certificare – Bacalaureatul, a stabilit ierarhia decizională, care, în scurt timp, a făcut ca Franța 

să devină unul dintre liderii mondiali în domeniul educației preuniversitare.  

 

Remarcăm și Legea Guizot (1831), dar mai ales, legile Ferry (1881 și mai târziu), care proclamă 

învățământul primar public, universal și obligatoriu și care pun bazele unui sistem de învățământ 

modern, centralizat, în Franța. 

Actualmente, educația în Franța este gestionată de către Ministerul Educației. Prin decretele, 

circularele, instrucțiunile sale, Ministerul Educației din Franța reglementează în detalii întreaga 

activitate și viața școlilor publice: aprobă curriculumul și programele de evaluare, determină 

regulamentul intern al instituțiilor, numește și revocă din funcții personalul managerial etc. 

Cam în același mod, dar în alte contexte istorice, s-au format și modelele managementului 

centralizat în Grecia, Italia și în alte țări europene.  

Pro și contra managementului centralizat și descentralizat al educației 

Care sunt avantajele și dezavantajele modelelor centralizate și celor descentralizate ale 

sistemului de învățământ? Cercetătorii în domeniu punctează câteva constatări. 

În cazul managementului centralizat, statul poate promova o politică educațională unitară: de la 

ce vârstă elevii sunt acceptați la studii și câți ani durează învățământul obligatoriu, este 

învățământul gratuit sau contra plată, cum se respectă egalitatea de gen, care sunt 

particularitățile de acces la învățământului profesional etc. Modelul centralizat prevede stabilirea 

standardelor de stat pentru nivelurile de educație. La fel, statul își asumă integral finanțarea 

învățământului obligatoriu.  

Totuși, există o serie de dezavantaje ale centralizării decizionale, printre care: 

1. Managementul dificil și defectuos al resurselor materiale și umane, caracteristic dirijării unei 

structuri supradimensionate, așa ca sistemul educațional, care în orice stat are un număr 

record de actori direcți (manageri, cadre didactice, elevi, personal auxiliar) și indirecți (părinți, 

autorități și comunități locale, politicieni etc.) și cea mai mare „felie” de cheltuieli din bugetul 

public. 

2. Imposibilitatea de a elabora și de a oferi rapid anumite oferte educaționale, de o anumită 

configurație, pe care beneficiarii educației – elevi, studenți, profesioniști, - le solicită „aici și 

acum”. 

3. Diminuarea spiritului de inițiativă al managerilor din domeniul educației, generarea stagnării 

sistemice, a apatiei și a distanțării. 

4. Imposibilitatea de a controla, „de la nivelul central”, calitatea procesului și a finalităților 

educaționale și chiar îndeplinirea propriilor ordine și decizii, deoarece sistemul nu-și poate 

permite o armată de inspectori calificați sau un sistem complex de feedback pentru toate 

domeniile, fără a crește semnificativ costurile de la buget. 
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Iată de ce, țările cu sistem decizional centralizat au demarat o serie de reforme, menite să 

echilibreze ierarhia decizională disproporționată și să aducă, astfel, un plus de eficiență 

sistemului educațional.  

Actualmente, guvernul francez examinează posibilitatea de a lărgi competențele structurilor 

teritoriale, care vor putea să elaboreze strategii pentru stabilirea politicilor privind formarea și 

ocuparea forței de muncă în teritoriul dat, asumarea responsabilității în organizarea 

transportului școlar, precum și gestionarea financiară a liceelor și colegiilor. 

Reforme similare sunt examinate și în alte țări, cu sistem decizional centralizat în domeniul 

educației. Astfel, guvernul spaniol își propune să opereze schimbări în administrarea și 

gestionarea sistemului de învățământ prin revizuirea și redistribuirea competențelor, fortificarea 

autonomiei școlare, implicarea cadrelor didactice în administrarea școlii etc. În Italia, la fel, în anii 

50-60 ai secolului trecut, a demarat un amplu proces de descentralizare și delegare a 

competențelor. La moment, regiunile și municipiile sunt responsabile de organizarea 

învățământului gimnazial și liceal, inclusiv pentru înființarea și fuziunea sau închiderea școlilor, 

preluarea managementului instituțiilor etc.   

În același timp, practica arată că modul de gestiune prea descentralizată a educației 

preuniversitare (și nu numai), poate genera o serie de probleme, care nu pot fi neglijate.  

Cum pot fi asigurate, în condiții de descentralizare, aceleași standarde de performanță ale elevilor 

și de calificare ale cadrelor didactice? Cum poate fi asigurată omogenitatea curriculară și 

reducerea discrepanței dintre planurile cadru? Cum poate fi asigurată o remunerare similară 

pentru același efort profesional? Cum va fi protejat angajatul în diferite regiuni teritoriale ale 

țării? Acestea și alte multe întrebări și deficiențe au dus la necesitatea formării structurilor 

naționale în domeniul educației, chiar și în țările cu tradiții seculare de autonomie decizională 

teritorială.  

Astfel, și în țările cu management decizional descentralizat, a fost conștientizată necesitatea 

reformelor, menite să sporească eficiența procesului educațional prin elaborarea și impunerea 

unor standarde unice de formare inițială, continuă și de certificare a cadrelor didactice, prin 

aplicarea normativelor unice de examene și certificare a absolvenților, prin echivalarea 

remunerării în bază de regulamente unice etc. De exemplu, în Marea Britanie, în 1988 a fost 

elaborat primul Curriculum Național pentru învățământul obligatoriu. La fel, cam în aceeași 

perioadă de timp, a fost decisă evaluarea de certificare a elevilor în baza acelorași programe de 

examene (Syllabus). 

De remarcat, că în cadrul sistemelor descentralizate de învățământ, instituțiile au avut o apariție 

pestriță în spațiul statului (au apărut doar acolo unde comunitățile locale au fost suficient de 

organizate și au avut un astfel de obiectiv). La fel, a fost remarcată eterogenitatea calității 

educației ale diferitelor instituții, grație lipsei unor standarde educaționale unice. Astfel, în 

sistemele descentralizate, istoric s-au conturat instituții cu renume, „de prestigiu”, care și astăzi 

se deosebesc prin modul deosebit de instruire al pregătirii elevilor, comparativ cu alte instituții. 
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Prin contrast, în sistemele educaționale centralizate, statul asigură ca în fiecare comunitate să 

existe o instituție de învățământ, unde au acces la studii toți copiii, indiferent de situația materială 

a părinților acestora. La fel, guvernarea stabilește standarde unice de organizare a educației 

(curriculum, evaluare, certificare, salarizare) și, prin politici administrative și financiare aplicate, 

diminuează tendințele de ierarhizare a instituțiilor de învățământ, asigurând astfel condiții egale 

de studii pentru cetățenii săi.     

În concluzie, având în vedere avantajele și dezavantajele managementului decizional centralizat 

sau descentralizat, reformele demarate în domeniul educației în majoritatea țărilor europene au 

ca obiectiv combinarea avantajelor sistemelor decizionale centralizate și ale celor 

descentralizate și găsirea acelui „echilibru de aur”, care ar genera o eficiență maximă a educației. 

 

Evoluția sistemului decizional în învățământul preuniversitar al Republicii Moldova, privit 

prin prisma centralizării și descentralizării 

Pe parcursul anilor care s-au scurs de la independență, Republica Moldova a trebuit să-și 

reconsidere paradigma managementului decizional, bazat pe „verticala puterii”, moștenită de la 

sistemul sovietic. Deși Legea învățământului adoptată în 1995 a reprezentat un prim pas în 

crearea cadrului normativ-juridic național bazat pe valori democratice, totuși, după cum 

menționează experții, „Numărul mare de modificări care au fost făcute pe parcursul acelor 

aproape 20 de ani în care ea a fost în vigoare – circa 50 –, reflectă evoluția sinuoasă a 

învățământului moldovenesc, aflat în proces de tranziție: de la unul sovietic, în care atât părinții, 

cât și elevii erau simpli "șurubari" ai unei societăți autoritare, la un învățământ cu elemente de 

democrație, în care elevii și părinții încep a avea anumite drepturi în guvernarea educației.”4 

Este important de menționat că în Republica Moldova, practic toate deciziile (cu mici excepții), 

care se referă la procesul de decentralizare și delegare a competențelor sunt luate de către 

structurile ierarhic superioare – Parlament, Guvern, Minister. Lent dar sigur, sub influența 

spațiului valoric european, Republica Moldova a acceptat și a adoptat mai multe practici de 

modernizare a sistemului educațional, inclusiv prin promovarea politicilor de descentralizare 

decizională.  

Unele decizii ale Parlamentului, Guvernului și ale Ministerului Educației, înscrise în contextul 

descentralizării decizionale, merită a fi menționate în mod deosebit. Printre acestea remarcăm 

Legea Nr. 435 din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă și Legea Nr. 436 din  

28.12.2006 privind administrația publică locală, care prin efectul lor cumulativ, au permis 

trecerea la autonomia financiară a instituțiilor de învățământ – un pas revoluționar pentru acele 

timpuri. 

                                                           
4 Anatol Gremalschi. Guvernanța învățământului general: descentralizare, participare, implicare. Studiu de politici 
educaționale. Chișinău, 2017. 
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În același context de descentralizare decizională, prin Legea nr. 68 din 05.04.2012, au fost 

aprobate două documente foarte importante: „Strategia națională de descentralizare” și „Planul 

de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de descentralizare pentru anii 2012–2015”. 

La scurt timp (decembrie 2012), după adoptarea Legii sus-numite, a fost elaborat Proiectul  

„Strategiei de Descentralizare în sectorul educației”5 care a fost plasat pe site-ul oficial al MECC 

(a fost posibil de accesat și la data elaborării prezentei sinteze), care venea să operaționalizeze 

Planul de acțiuni pentru sectorul educație, aprobat de Guvern. 

În linii mari, în acel Proiect se prevedea următoarea distribuție a competențelor decizionale: 

- Ministerul de resort va fi responsabil de definirea politicii educaționale a Republicii Moldova, 

de aprobarea curriculum-ului de bază (componenta națională) și a manualelor, de stabilirea 

standardelor educaționale.  

- Administrația publică locală de nivelul doi va fi responsabilă de gestiunea și finanțarea rețelelor 

de unități școlare și a altor instituții educaționale subordonate la acest nivel, precum și de 

organizarea transportării elevilor, va stabili componenta raională/municipală a curriculum-ului.  

- Autoritățile publice locale de nivelul unu vor fi responsabile de gestiunea și finanțarea rețelelor 

de instituții preșcolare.  

Se pare, însă, că unele propuneri ale „Strategiei de descentralizare în sectorul educației”, la 

elaborarea căreia au fost implicați profesioniști notorii din domeniul educației, au fost prea 

îndrăznețe pentru acele timpuri (de ex. crearea Inspectoratului Școlar Național și a oficiilor 

desconcentrate ale Ministerului Educației, care ar fi preluat unele funcții de la actualele Direcții 

raionale de învățământ; restructurarea/descentralizare Ministerului Educației, inclusiv prin 

crearea oficiilor teritoriale ale acestuia; crearea Consiliului Național pentru Educație, instituție de 

dialog național în domeniul educației, care ar fi inclus reprezentanți ai Guvernului Republicii 

Moldova, Parlamentului, administrațiilor publice locale de nivelul unu și doi, sindicatelor din 

învățământ, asociațiilor minorităților etnice și naționale și ai instituțiilor academice), astfel încât 

strategia nu a mai fost aprobată. 

A urmat elaborarea actualului Cod al Educației (2014), în care au fost impregnate viziunile 

strategice ale guvernării din acel timp, inclusiv tendințele europene de descentralizare sistemică 

a procedurilor de guvernare, iar anumite prevederi ale proiectului „Strategiei de descentralizare 

în sectorul educației”, totuși, și-au regăsit expresia, într-o formula sau alta în noul Cod. Astfel:  

- a fost creat Inspectoratul Școlar National (actualmente dizolvat, funcțiile acestuia fiind preluate 

de către Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare);  

                                                           
5 https://mecc.gov.md/ro/content/proiectul-strategiei-de-descentralizare-sectorul-educatiei 
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- a fost inclusă prevederea legală de a constitui Consiliile de administrație ale școlilor, cu funcții 

similare Consiliilor școlare propuse în proiectul de Strategie (chiar dacă Regulamentul de 

activitate al Consiliului de Administrație așa și nu a fost publicat în Monitorul Oficial); 

- a fost legiferată noțiunea de componenta școlară și componenta locală ale curriculumului, care 

permite unităților administrative teritoriale să includă anumite priorități locale, pe care le 

consideră importante;  

- au fost incluse prevederi legale care impun o anumită transparență a procesului educațional, 

așa ca elaborarea și publicarea obligatorie a Rapoartelor anuale ale instituțiilor de învățământ, 

dar și ale autorităților publice de specialitate în domeniul învățământului și ale ministerului de 

resort); 

- a fost inclusă obligativitatea publicării Fișelor școlilor, unde sunt incluse date statistice referitor 

la performanțele școlare, calificarea cadrelor didactice din instituție, bugetul alocat și modul de 

cheltuire a acestuia etc.; 

- a fost creat Consiliul Național al Elevilor, care, având un rol consultativ, totuși opinia acestuia 

este luată în considerație în procesul de adoptare a deciziilor. 

Chiar și așa, o simplă analiză a Codului Educației6 denotă că în cuprinsul celor 151 articole (care 

sunt detaliate în puncte subordonate), sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” 

expusă în context decizional („aprobă”, „stabilește”, „proiectează”, „decide”) apare de peste 130 

ori. 

Învățământul general este reflectat în Codul Educației de prevederile celor 38 articole, inclusiv 

160 puncte ale acestor articole, iar sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării aprobă / 

stabilește / decide / proiectează” apare în acest segment legislativ de 42 ori, adică cam o dată la 

fiecare 4 puncte. 

Au fost oare eficiente și benefice prevederile legale și reformele menționate? Iată ce 

menționează Ministerul Educației în Raportul său de activitate pentru anul 2016: „La capitolul 

eficiență, Ministerul Educației informează că în 2016, numărul de școli, care au trecut la 

autonomie financiară, s-a extins, ajungând la 944 instituții din 1240. Autonomia financiară 

permite o gestionare mai operativă și mai eficientă a bugetului disponibil, în funcție de 

necesitățile specifice ale fiecărei școli în parte.”7 

Ulterior, în procesul de fortificare a autonomiei decizionale, a capacității de eficiență a 

managementului financiar, s-au implicat și unele organizații non-guvernamentale. Astfel, din 

emisiunea difuzată de Radio Europa Liberă Moldova „Școala mea” - la ora bilanțului” din 22 

noiembrie 2018, aflăm că „Pe parcursul doar a ultimilor 5 ani, 50 de mii de persoane din 27 de 

raioane au fost implicate în discutarea bugetelor școlilor în cadrul proiectului „Școala mea”, 

                                                           
6 http://lex.justice.md/md/355156/ 
7 https://mecc.gov.md/ro/content/raportul-de-activitate-al-ministerului-educatiei-pentru-anul-2016 



10 / 16 

 

implementat de Centrul Analitic Expert-Grup, în contextul reformei educaționale și al autonomiei 

mai largi în ceea ce privește administrarea resurselor pe care le au școlile.”8 

În cadrul aceleași emisiuni, Directorul de liceu, Zinaida Gangan, mărturisește că „După o fază 

oarecum fireasca de ezitare sau neîncredere, toți elevii și părinții au acceptat să se implice activ 

în gestionarea bugetului instituției. Această colaborare, comunicare ne-a adus astăzi să depunem 

cerere și de la 1 ianuarie 2019 să trecem și noi la autogestiune financiară. Am ajuns să avem de 

la 400 de copii la 1960 de copii. Nu avem, practic, fluctuații de cadre. Condițiile țin de necesitățile 

elevilor și cadrelor didactice. Au apărut acele dulăpioare de culoare albă de care beneficiază 

fiecare elev la înmatriculare. Toate clasele sunt dotate cu laptopuri pentru profesori. Avem table 

interactive.” 

O altă decizie recentă importantă a fost aprobarea, de către Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării, a Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal pentru anul de studii 

2018-2019,9 care, în premieră, oferă mai multe modele ale planului-cadru pentru învățământul 

liceal. Astfel, instituțiile liceale de învățământ pot decide, în consultare cu beneficiarii săi – elevi 

și părinți, asupra modelului educațional optimal, care urmează a fi implementat în instituție. De 

remarcat că această decizie a fost luată în baza analizei rezultatelor pilotării planurilor-cadru 

alternative într-un anumit număr de licee, care s-au soldat cu rezultate deosebite. Elevii, părinții, 

cadrele didactice au confirmat, în cadrul sondajelor, că eficiența procesului educațional a sporit.10 

Merită a fi remarcată și recenta Lege Nr. 270 din  23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare 

în sectorul bugetar, care prevede dreptul de a decide la nivel de instituție, în baza unui 

Regulament elaborat intern, asupra modalității de stimulare a angajaților pentru performanțele 

atinse, din contul unui fond de stimulare, care reprezintă 10% din fondul salarial anual. 

Aceste exemple denotă că stabilirea unui raport optimal, din punct de vedere al eficienței 

educației, dintre centralizarea și descentralizarea decizionale se produce treptat în politicile 

publice.  

În acest context, apare întrebarea cât de departe/aproape suntem în Republica Moldova de 

acel „echilibru de aur” al eficienței manageriale, spre care tind țările europene și nu numai? 

În acest scop, în perioada 22-27 mai, a fost desfășurat un studiu explorator în rândurile 

managerilor școlari (directori de gimnazii și licee din mai multe raioane ale Republicii Moldova și 

din mun. Chișinău). Deși acesta nu a fost realizat conform normativelor pentru acest exercițiu 

(eșantion reprezentativ, prelucrare statistică a datelor, calcularea marjei de eroare etc.), 

admitem că rezultatele sondajului pot avea doar un caracter estimativ. Obiectivul sondajului a 

fost estimarea percepției managerilor școlari referitor la gradul de centralizare decizională în 

învățământ, dar și estimarea pregătirii acestora pentru preluarea responsabilităților decizionale.  

                                                           
8 https://moldova.europalibera.org/a/%C8%99coala-mea-la-ora-bilan%C8%9Bului/29615111.html 
9 https://mecc.gov.md/sites/default/files/plan-cadru_2018-19_rom_rus_final_1.pdf 
10 https://mecc.gov.md/ro/content/reformele-din-educatie-sunt-prioritatea-ministerului 
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La sondaj au participat 51 respondenți, cărora le-au fost acordate 6 întrebări (anexa 1). 

Conform rezultatelor sondajului (anexa 2), majoritatea managerilor chestionați (58%) consideră 

că sistemul educațional din Republica Moldova, din perspectiva de luare a deciziilor, este optimal 

centralizat (adică nici prea centralizat, nici prea descentralizat). Totuși, 38 % consideră că acesta 

este foarte centralizat. 

Respondenții constată că modalitățile principale de interacțiune cu organele ierarhic superioare 

sunt: executarea ordinelor și a dispozițiilor – 47%; furnizarea de statistici – 27% și participarea la 

ședințe și seminare – 26%. 

La fel, conform rezultatelor sondajului, managerii școlari ar fi gata / și-ar dori să-și asume 

responsabilitatea decizională pentru următoarele domenii: Tematica și modul de organizare a 

festivității dedicate Primului / Ultimului sunet – 87%; Modalitatea de admitere în instituția de 

învățământ – 78 %; Decizia asupra listei tezelor semestriale – 47%; Elaborarea Regulamentului 

de apreciere a performanței cadrului didactic – 67%; Elaborarea Regulamentului intern al 

instituției – 96%; Aprobarea curriculumului opțional la nivel de instituție – 82%. 

Precizăm, că la momentul realizării studiului, tematica și modul de organizare a 

primului/ultimului sunet, Regulamentul de admitere în instituțiile de învățământ, lista tezelor 

semestriale, Regulamentul de evaluare a cadrului didactic – toate sunt elaborate de către 

Ministerul Educației. Deși Regulamentul intern al instituției este definitivat și aprobat de către 

Consiliul de administrație a instituției, totuși, acesta trebuie să fie elaborat în baza 

Regulamentului intern tip, elaborat de către Ministerul Educației. La fel, curriculumul opțional nu 

poate fi aprobat de către Consiliul local al instituției sau măcar de către o comisie a Direcției 

raionale învățământ (OLSDÎ), ci doar de către Consiliul Național pentru Curriculum.  

În același timp, managerii consideră că asemenea domenii ca organizarea examenelor de 

absolvire a gimnaziului (clasa a IX-a) și a liceului (clasa a XII-a), trebuie să fie prerogativa 

Ministerului Educației – 78% și 89% respectiv.  

Este interesantă aprecierea de către managerii școlari a unor documente de politici, elaborate 

centralizat. Astfel, cu referire la documentul Referențialul de evaluare a competențelor 

specifice formate elevilor, 42% consideră că este un document dificil de aplicat, 38% consideră 

ca acest document are un caracter informativ, iar 20% consideră că este un document practic și 

util. 

Referitor la documentul Standarde de competență profesională a cadrelor didactice din 

învățământul general, acesta este considerat a fi dificil de aplicat (36%), iar 35% consideră că 

are caracter informativ. În același timp, 29% din respondenți califică acest document a fi practic 

și util. 

Codul de etică al cadrului didactic este considerat a fi practic și util de către 38% respondenți, 

58% consideră că documentul are valoare informativă, iar 4% consideră că acest document este 

dificil de aplicat. 
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 Concluzii 

 Fiecare model de management educațional (centralizat sau descentralizat) are avantaje 
și dezavantaje sale. Obiectivul actorilor educaționali din toată lumea și, cu siguranță, al 
celor din Republica Moldova, este de a armoniza aceste două modele, pentru a obține o 
eficiență maximă. 

 Sistemul educațional din Republica Moldova se află în proces de descentralizare 
decizională, care reprezintă un proces firesc de desprindere de la modelul centralizat, 
sovietic, și care se produce grație a mai multor factori: a) influența donatorilor și a 
partenerilor de dezvoltare din spațiul european și internațional; b) optimizarea firească a 
managementului, inclusiv prin procesul de descentralizare; c) eșecul unor politici de 
control managerial, care nu mai sunt conforme sau care nu mai sunt acceptate de către 
sistemul educațional. 

 Descentralizarea decizională se produce datorită deciziilor luate la nivele ierarhice 
superioare – Parlament, Guvern, Minister. 

 Comunitatea educațională din Republica Moldova este deschisă pentru a prelua anumite 
competențe decizionale (a se vedea rezultatele studiului explorator), care țin de 
autoorganizarea managerială a instituției de învățământ. 

 Deocamdată, comunitățile școlare se află mai degrabă în așteptarea deciziilor de a le 
delega anumite competențe decizionale, decât în postura de a cere aceste competențe. 

 Practica țărilor europene arată că la nivelul central (Ministerul Educației) ar trebui să 
rămână următoarele responsabilități: 

- Aprobarea prevederilor curriculare și a limitărilor pentru planul-cadru. 
- Aprobarea standardelor pentru evaluarea și certificarea rezultatelor școlare la final de 

cicluri de învățământ. 
- Reglementările generale, care se referă la accesul la studii, protecția copilului, incluziunea 

socială, succesivitatea studiilor. 
- Reglementările privind standardele pentru pregătirea profesională și pentru remunerarea 

de bază a cadrelor didactice. 

Instituțiile de învățământ ar trebui să decidă asupra: 

- Modului de organizare a managementului instituției (regulamente interne, 
documentație, modul de evidență etc.), inclusiv a managementului financiar. 

- Modului de admitere la studii în instituția dată, în funcție de specificul local. 
- Modului de evaluare a elevilor (cu excepția evaluării de certificare) și a modului de 

evaluare a cadrelor didactice. 
- Operaționalizării curriculumului și a gradului de flexibilitate al Planului-cadru. 

 

Recomandări: 

1. Revizuirea ierarhiei deciziilor prin prisma analizei eficienței și eventuala redistribuire a 

acestora, în cazul stabilirii ineficienței acestei ierarhii. 
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2. Analiza eficienței unor acte normative (regulamente, instrucțiuni, normative), care au fost 

produse în ultimii 10-15 ani, dar care așa și nu și-au găsit implementarea grație unor concepte 

depășite, care au stat la baza elaborării acestora; delegarea competențelor prevăzute în aceste 

acte normative unui nivel ierarhic subordonat. 

3. Promovarea și stimularea exemplelor de inițiativă locală, care au sporit eficiența procesului 

educațional. 

4. Sporirea calității unor documente definitorii ale sistemului educațional (curriculum, 

standarde, asigurare didactică), inclusiv prin aplicarea unui caracter mai flexibil, adică 

includerea posibilității de intervenție/redactare la nivel local, în funcție de specificul instituției. 

5. Elaborarea unei viziuni conceptuale agreate, în primul rând, de către comunitățile 

educaționale locale (cadre didactice, manageri), cu referință la acreditarea calității în educație, 

elaborarea procedurilor de asigurare a calității etc.  
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Anexa 1. 

SONDAJ DE OPINII 
 

1. Cum apreciați sistemul educațional din Republica Moldova din perspectiva de luare a deciziilor? 

☐Foarte centralizat ☐Optimal centralizat  ☐Descentralizat 

2. Următoarele decizii / acțiuni ar trebui luate la nivelul unității școlare: 

A. Tematica și modul de organizare a festivității primului / ultimului sunet  

  ☐Da │Nu ☐ 

B. Modul de admitere la studii în unitatea școlară 

  ☐Da │Nu ☐ 

C. Lista disciplinelor, evaluate prin teze semestriale 

  ☐Da │Nu ☐ 

D. Evaluarea de certificare (examene) a elevilor (clasa a IX-a) 

  ☐Da │Nu ☐ 

E. Evaluarea de certificare (examene) a elevilor (clasa a XII-a) 

  ☐Da │Nu ☐ 

3. Estimați procentul ordinelor interne, pe care le emiteți pe parcursul anului școlar, care sunt 

condiționate de ordinele, dispozițiile organelor ierarhic superioare: 

☐0-35 %  ☐35 – 70 %   ☐70-100 % 

4. Care este modul principal de interacțiune a instituției cu organele ierarhic superioare. Bifați o 

singură opțiune. 

☐Îndeplinirea ordinelor și a dispozițiilor 

☐Furnizarea informației statistice 

☐Participarea la ședințe, seminare 

5. Apreciați valoarea următoarele documente (bifați o singură opțiune pentru fiecare document): 

a. Referențialul de evaluare a competențelor specifice formate elevilor 

☐Foarte practic și util ☐Document informativ  ☐Dificil de aplicat 

b. Standarde de competență profesională a cadrelor didactice din învățământul general 

☐Foarte practic și util ☐Document informativ  ☐Dificil de aplicat 

c. Codul de etică al cadrului didactic 

☐Foarte practic și util ☐Document informativ  ☐Dificil de aplicat 

6. Ce domeniu de elaborare de politici, ar putea fi realizat la nivel de instituție? 

a. Regulament de apreciere a performanțelor cadrelor didactice;  ☐Da │Nu ☐ 

b. Regulamentul intern al instituției;     ☐Da │Nu ☐ 

c. Elaborarea Planului-cadru anual;      ☐Da │Nu ☐ 

d. Aprobarea curriculumului opțional     ☐Da │Nu ☐ 
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Anexa 2. Rezultatele sondajului 
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