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Proiecte diferite de “Bolognizare” a sistemului universitar din Republica Moldova 
 
Republica Moldova a aderat propriu-zis la Procesul Bologna în 2005, când au fost realizate mai multe 
reforme în domeniul învăţămîntului superior. Principalele direcţii de realizare a reformelor au vizat în mod 
tradiţional trei domenii prioritare: a) schimbarea structurii sistemului universitar, prin organizarea 
învăţămîntului superior în trei ciluri, introducerea Suplimentului la diplomă şi introducerea Sistemului 
European de Credite Transferabile; b) organizarea sistemului de evaluare şi monitorizare internă şi 
externă a calităţii prin crearea unei Agenţii de Asigurare a Calităţii, independente de guvern, şi a centrelor 
de management al calităţii la fiecare universitate în parte; c) racordarea ofertei universitare la cerinţele 
pieţei prin urmărirea traseului absolvenţilor, crearea legăturilor cu angajatorii, profesionalizarea 
învăţămîntului, etc. 
Chiar dacă procesul de reforme în spiritul Bolognian este marcat de interacţiunea diverselor interese, 
începînd cu 2005 au fost întreprinse eforturi de conceptualizare a felului în care pot fi puse în practică 
principiile Procesului Bologna, ţinându-se cont şi de modelele educaţionale din Europa. E vorba de 
proiectul Codului Învăţămîntului, votat în Parlament în 2008, dar nepromulgat de Preşedintele Voronin şi 
proiectul Codului Educaţiei, elaborat în 2010, dar care se află încă în discuţie.  
Codurile analizate reflectă, în principiu, nişte reflexe ineradicabile ale statului de a controla întregul 
sistem. Putem, astfel, atesta, începînd cu 2005, o tendinţă de centralizare a sistemului universitar. 
Această centralizare a sistemului a demarat odată cu tentativele guvernării PCRM de a planifica cu 
stricteţe fluxurile de studenţi sub pretextul contracarării fenomenului de devalorizare a diplomelor; 
impunerea unui control strict asupra utilizării resurselor financiare ce sînt trecute în totalitate prin 
Trezorerie; plafonarea taxelor de studii; finanţarea instituţiilor în baza favoritismului; crearea unor situaţii 
jenante de perpetuare la nesfîrşit a interimatelor unor rectori şi supunerea universităţilor unui proces de 
acreditare ghidat în exclusivitate de către Ministerul Educaţiei. Cu toate acestea, centralizarea sistemului 
universitar a mers mînă în mînă cu sporirea alocaţiilor bugetare pentru instituţiile de învăţămînt superior.  
Preluarea guvernării de către Alianţa pentru Integrare Europeană nu a dislocat această tendinţă 
centralizatoare, deşi au fost schimbate unele accente. Noua guvernare n-a mai recurs la un control sever 
asupra fluxurilor de studenţi, deşi reglementările existente din perioada guvernării PCRM n-au mai fost 
abandonate. Sistemul de finanţare a universităţilor n-a suportat modificări, Ministerul Finanţelor fiind 
principala instituţie abilitată pentru alocarea banilor. În plus, guvernul AIE a optat pentru o racordare a 
sistemului universitar la cerinţele pieţei muncii şi a iniţiat o reformă de instituire a unei autonomii 
universitare în care se remarcă tendinţa de diminuare a alocărilor financiare bugetare fără ca 
universităţile să obţină o compensaţie suficientă. De asemenea, modalităţile de control ale staffului 
managerial al universităţilor au devenit, în mod evident, mai puţin sofisticate, conducerea universităţilor 
preferînd, de multe ori, pur şi simplu să adere la partidele politice aflate la guvernare. Nu poate fi neglijat 
nici faptul că guvernul nu se grăbeşte să instituie o Agenţie independentă de asigurare a calităţii, iar, în 
lipsa acesteia, deseori „improvizează” fără a avea o viziune clară a modului în care poate fi ameliorată 
calitatea – de exemplu, iniţiativa Ministerului privind scoaterea anuală la concurs a locurilor bugetare în 
funcţie de performanţă (ideea ar putea fi bună, dar ea nu face parte dintr-un set de reforme al cărui 
obiectiv central ar trebui să fie crearea Agenţiei) sau crearea unei situaţii de suspans în ceea ce priveşte 
acreditarea universităţilor (începînd cu 2008 nici o instituţie n-a fost acreditată).  
 
 



Domeniile principale vizate de Procesul Bologna 
 
Sistemul universitar din Republica Moldova a suferit modificări importante în efortul de preluare a 
principiilor Procesului Bologna. În acelaşi timp, analizele efectuate atestă cîteva reflexe care nu permit o 
adaptare adecvată la modelele europene. Aceste reflexe vizează caracterul imitativ al reformelor şi 
integrarea conţinuturilor vechi în noua structură în două cicluri (sau trei cicluri). Finanţarea învăţămîntului 
se produce de o manieră deseori arbitrară, fără a fi luate în calcul necesităţile reale ale universităţilor, 
factorul politic fiind uneori determinant în această privinţă. Sistemul educaţional este protejat excesiv de 
structurile statului care întîrzie să creeze un sistem de asigurare şi monitorizare a calităţii, independent de 
imixtiunea etatistă. Autonomia universitară este deficitară atît la capitolul gestionării finanţelor, cît şi în 
ceea ce priveşte organizarea sistemului universitar în trei trepte, deoarece Academia de Ştiinţe împiedică 
formarea şi gestionarea adecvată a ciclului III. Pînă la acest moment, persistă o serie de neclarităţi legate 
de şcolile doctorale, alegerea disciplinelor opţionale. Însuşi sistemul de credite funcţionează cu deficienţe, 
iar studiile de masterat capătă un caracter formal. De asemenea, piaţa muncii nu emite semnale suficient 
de puternice pentru a permite universităţilor să stabilească priorităţi clare de instruire a specialiştilor în 
anumite nişe bine definite, iar statul nu formulează deocamdată direcţii magistrale de dezvoltare, care ar 
putea constitui o cerere sesizabilă pentru universităţi. În aceste condiţii, putem spune că tendinţele 
centralizatoare ale statului diminuează din ponderea reformelor şi consolidează controlul excesiv, care îşi 
găseşte exprimarea preponderent prin noţiunile „control de stat al calităţii” şi „comandă de stat”. 
 
I. Deficienţele implementării sistemului de 3 cicluri în Republica Moldova. 

În 2011 s-au împlinit 6 ani de la începutul implementării procesului Bologna în Republica Moldova.  
Rezultatele cercetării arată că trecerea la o nouă structură în învăţămîntul superior încă nu a dat 
randamentul necesar, iar majoritatea obiectivelor şi valorilor Procesului de la Bologna nu au obţinut o 
largă răspîndire în sistemul de învăţământ superior. Modificările legislative au lăsat intacte prevederile 
care reglementează studiile la doctorat. Aceeaşi situaţie se atestă şi în raport cu prevederile Codului cu 
privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, care nu reflectă structurarea învăţămîntului superior pe 
trei cicluri în conformitate cu obiectivele Procesului Bologna. Cu alte cuvinte, cadrul legislativ actual nu 
instituie studiile de doctorat drept ciclul III în arhitectura generală a învăţămîntului superior din Republica 
Moldova. 
Trecerea la structura de două cicluri în R. Moldova s-a realizat prin tranziţia, cu mici excepţii, de la 
arhitectura veche de 4+1 la cel de 3+2. Oricum, trebuie de menţionat că la foarte multe facultăţi a fost 
păstrat modelul de 4+1. Adoptarea noii structuri de 3+2 a presupus şi necesitatea de revizuire a planurilor 
de învăţămînt la instituţiile superioare de învăţămînt. Implementarea Procesului Bologna a însemnat 
reducerea numărului orelor pentru seminare. În general, schimbările operate în planurile de învăţămînt au 
vizat reducerea sau chiar dispariţia din planurile de învăţămînt a disciplinelor generale sau a celor de la 
alte facultăţi. În multe cazuri, conţinutul celor 4 ani a fost comprimat fără mari schimbări în 3 ani. 
Generalizarea în detrimentul profunzimii studiilor la specialităţi a fost o consecinţă directă a shimbărilor 
introduse de Procesul de la Bologna. Un alt rezultat al acestor modificări a fost reducerea numărului de 
ore care a afectat în mod direct norme didactice  a corpului didactic. Micşorarea numărului de ore la ciclul 
I a însemnat reducerea sau chiar dispariţia disciplinelor generale, deoarece facultăţile trebuiau să-şi 
susţină, în primul rînd, lectorii de la catedră. Clasificarea gradelor creează alte probleme, deoarece mai 
multe universităţi au promovat ideea că licenţa obţinută după ciclul I de studii în cadrul Procesului 
Bologna ar oferi studii superioare incomplete, iar studiile de masterat ar fi obligatorii. Aceste argumente 
au condus la creşterea numărului de studenţi care s-au înscris la ciclul II, decalajul dintre înscrierea la 
ciclul I şi la ciclul II, rămînînd a fi, totuşi, destul de mare (29% din numărul licenţiaţilor în 2010). 
Universităţile din Republica Moldova au adoptat sistemul de credite transferabile începînd cu 2005. 
Durata studiilor de masterat este de 1-2 ani şi corespunde unui număr de 60-90-120 de credite 
transferabile. Există însă cîteva probleme în funcţionarea acestui sistem. Acesta nu funcţionează în toate 
cazurile ca sistem de transfer automat. Cu alte cuvinte, în caz de transfer de la o universitate la alta, 
studenţii trebuie să susţină examene fără a se ţine cont de creditele pe care le-au obţinut. O altă 
problemă identificată în raport cu recunoaşterea creditelor ţine de faptul că există anumite deosebiri în 
privinţa planurilor de învăţămînt. De foarte multe ori, studenţii trebuie să facă dovadă că la anumite 
discipline au studiat temele necesare pentru a i se recunoaşte creditele. Această problemă apare în mod 
special în cazul studenţilor din Republica Moldova care vor să studieze pentru o anumită perioadă peste 
hotare. 
 
II. Problemele managementul calităţii în Republica Moldova după 2005 
Analiza calităţii învăţămîntului universitar din Republica Moldova prin prisma prevederilor Procesului 
Bologna ridică o întrebare fundamentală – inexistenţa mecanismelor de evaluare externă a instituţiilor de 
învăţămînt superior în paralel cu mecanismele interne ale instituţiilor. Astfel, putem constata că, începînd 
cu 2008, Ministerul Educaţiei nu mai evaluează şi acreditează instituţiile superioare de învăţămînt şi 
domeniile de studiu din cauza lipsei unei structuri adecvate, deşi legea prevede în mod expres crearea 



unei Agenţii Naţionale de Asigurare a Calităţii. În consecinţă, programele de masterat, înfiinţate şi 
autorizate în 2008, nu au mai fost acreditate, proces care urma să demareze în 2010, iar foarte multe 
instituţii activează în baza unor acreditări făcute în perioada anilor 2001-2005, încălcînd principiul 
periodicităţii evaluării şi acreditării furnizorilor de servicii educaţionale, stabilit în Hotărîrea de Guvern 
1295 din 2008. În concluzie, neacreditarea instituţiilor de învăţămînt superior şi a programelor de studiu 
pune serios în discuţie chestiunea calităţii procesului educaţional în învăţămîntul superior, cu atît mai mult 
cu cît evaluarea externă este un principiu promovat cu insistenţă în contextul Procesului Bologna. 
Pentru a remedia o parte din aceste deficienţe, Ministerul Educaţiei a lansat în 2011 o propunere de 
politică publică în vederea introducerii autonomiei universitare lărgite. Autorii au formulat trei alternative 
care reprezintă scenarii diferite de reformare a învăţământului superior, inclusiv a mecanismelor de 
finanţare. Cea de-a doua alternativă – autonomia lărgită – prevede crearea Agenţiei de control şi 
asigurare a calităţii, care va realiza acreditarea şi evaluarea externă a instituţiilor de învăţământ superior. 
Aceasta va aprecia universităţile în baza performanţelor şi va stabili clasamentul lor. Încredinţarea 
comenzii de stat se va face anume la instituţiile cu performanţe înalte. Odată cu repartizarea comenzii de 
stat se vor aloca şi resursele financiare, calculate per student, conform unei formule generale. Aşadar, 
universităţile vor concura pentru obţinerea comenzii de stat. Conform autorilor, va fi creat un sistem 
competitiv între universităţi pentru obţinerea comenzii de stat şi respectiv a finanţării. O asemenea 
abordare ar reprezenta o reformă reală, dar înainte de a demara acest proces sunt necesare anumite 
măsuri de precauţie. Crearea unui asemenea sistem competitiv de evaluare şi asigurare a calităţii ridică 
totuşi problema fezabilităţii aprobării politice a acestuia, întrucît depinde în mare măsură de adoptarea 
Codului Educaţiei.  
 
III. Autonomia universitară din Republica Moldova – puţini bani, puţină libertate 
Situaţia actuală în sistemul universitar se caracterizează prin existenţa unei autonomii parţiale, consfinţite 
prin acordarea de libertăţi în diverse domenii. În ceea ce priveşte autonomia organizaţională, autonomia 
resurselor umane şi cea academică din Republica Moldova putem constata realizarea anumitor progrese. 
Din punct de vedere al autonomiei organizaţionale, universităţile din RM au dreptul să-şi determine 
propria structură organizaţională şi să-şi aleagă propriile organe administrative. Din punct de vedere al 
autonomiei resurselor umane, universităţile se bucură de dreptul de a-şi selecta personalul ştiinţifico-
didactic şi de cercetare, precum şi personalul administrativ şi auxiliar. În ceea ce priveşte autonomia 
academică, universităţile  au dreptul să aprobe planurile de învăţământ, planurile de cercetare ştiinţifică. 
Din punct de vedere al autonomiei financiare, un anumit grad de libertate a fost oferit până în 2005, când 
cheltuielile din resursele din mijloace speciale au fost lăsate la discreţia universităţilor. Cu toate acestea, 
ar fi de remarcat că după o serie de parametri (stabilirea salariilor şi a numărului de studenţi la adm itere, 
deţinerea în proprietate a patrimoniului), Republica Moldova rămîne în urma statelor occidentale în ceea 
ce priveşte starea autonomiei universitare. 

Cea mai importantă problemă a sistemului universitar ţine de autonomia financiară. Sistemul universitar 
funcţionează astăzi în baza mecanismelor centralizate de gestionare financiară care  nu iau în seamă 
criteriile de performanţă în procesul de alocare a mijloacelor bugetare. În Propunerea de Politici Publice 
(PPP), elaborată de Ministerul Educaţiei şi supusă dezbaterii publice la sfârşitul lunii octombrie 2011, 
finanţarea reprezintă un aspect crucial, deoarece identificarea unei formule optime de susţinere financiară 
este decisivă pentru asigurarea succesului reformării întregului sistem de învăţământ superior. Autorii au 
formulat două soluţii posibile – autonomie extinsă şi limitată. Analiza comparativă a mecanismelor de 
finanţare prevăzute de fiecare dintre aceste două opţiuni arată că în esenţă este vorba de libertatea 
universităţilor de a cheltui banii în funcţie de sursa de finanţare. Dacă în cazul autonomiei parţiale 
universităţile vor avea libertatea de a cheltui resursele financiare din sursele proprii, atunci în cazul 
autonomiei extinse libertatea se va extinde şi asupra banilor publici. În ambele cazuri, statul îşi păstrează 
prerogativa de a verifica modul în care au fost utilizate resursele financiare. În particular, controlul public 
se intensifică în cazul autonomiei universitare extinse, pentru a verifica dacă „resursele financiare sunt 
utilizate pentru dezvoltare şi nu în scopuri de profit”. Din această perspectivă, problema supravegherii şi 
controlului se rezumă la eficienţa distribuţiei resurselor financiare, dar anume sub acest aspect datele 
financiare examinate au demonstrat că performanţa statului în acest sens a fost destul de redusă, iar 
politica urmată nu a avut drept obiectiv principal dezvoltarea. În aceste condiţii, întrebarea cheie este – în 
ce măsură este statul capabil să identifice direcţiile prioritare pentru care vor fi alocate resursele 
financiare şi care este formula optimă de distribuţie a acestora pentru a contribui la dezvoltarea 
instituţională a învăţământului superior? Din păcate răspunsul este negativ, reieşind din modul în care 
învăţământul superior a fost administrat de către stat în ultimii ani, fapt confirmat şi de analiza efectuată 
în cadrul ME privind PPP. Atât prin opţiunea autonomiei extinse, cât şi pentru opţiunea autonomiei 
limitate se intenţionează retragerea suportului financiar al statului cu prezervarea controlului asupra 
gestionării resurselor. 
 
 



IV. Modalităţi de intervenţie a statului în sistemul universitar 
Este evident că majoritatea problemelor asociate cu subfinanţarea învăţământului superior sunt 
relevante, deoarece afectează calitatea studiilor şi performanţa universităţilor per ansamblu. Ameliorarea 
situaţiei a fost însă înţeleasă şi interpretată de către autorităţi într-un mod specific, intervenind pe piaţa 
educaţională prin reglementarea procesului de înmatriculare şi limitarea admiterii în universităţi începând 
cu 2006. Această decizie a afectat considerabil starea financiară a universităţilor, care au înregistrat 
pierderi enorme. 
Subiectul taxelor de studii rămâne în continuare unul sensibil pentru universităţi. În condiţiile în care 
există discuţii referitoare la reglementarea taxelor de studii de către stat, o soluţie viabilă ar fi 
reglementarea nivelului inferior al taxelor fără plafonarea nivelului superior, ceea ce ar  permite 
universităţilor să asigure studii de calitate. 
Expansiunea învăţământului universitar, care urmăreşte sporirea numărului de studenţi, nu a fost însă 
sprijinită de o finanţare adecvată ce ar asigura studii de calitate. În pofida faptului că alocările pentru 
învăţământ au crescut continuu ca pondere în PIB, finanţarea învăţământului superior nu a constituit o 
prioritate pentru factorii de decizie. Câţiva indicatori sunt relevanţi în confirmarea acestei afirmaţii. 
Cheltuielile pentru învăţământul universitar au înregistrat cea mai lentă tendinţă de creştere comparativ 
cu alte programe educaţionale. Dacă cheltuielile pentru întregul sistem de învăţământ au crescut din 
2005 până în 2010 de 2,4 ori (240%) din totalul cheltuielilor bugetului public naţional (BPN), atunci 
cheltuielile pentru învăţământul superior au crescut doar de 1,8 ori (180%). 
Dacă în anii 2005 şi 2006 ponderea resurselor bugetare constituia circa 33% din totalul cheltuielilor 
pentru învăţământul superior, atunci în 2009 şi 2010 ea constituia peste 53%, adică o creştere de circa 
20%. Creşterea finanţării din partea statului a fost evident conectată la dorinţa guvernului PCRM de a 
interveni în procesul de redirecţionare a fluxului de studenţi către alte subsisteme educaţionale prin 
controlul procesului de admitere, utilizând planuri unice de înmatriculare.Totuşi, situaţia este mai 
complexă şi nu explică în totalitate mărirea finanţării publice a învăţământului superior doar prin prisma 
reorientării fluxului de studenţi către alte nivele educaţionale. Politica guvernamentală în raport cu 
finanţarea poate fi calificată drept confuză, controversată şi orientată mai degrabă către menţinerea din 
inerţie a sistemului universitar extins. Aceasta se explică prin faptul că, după 2005, guvernul a limitat 
sfera de manevră a universităţilor nu doar în raport cu procesul de admitere, ci şi prin reglementarea 
utilizării banilor acumulaţi de către universităţi din contractele de studii. Adiţional, guvernul nu a permis 
universităţilor să mărească taxele de studii. Toate aceste măsuri au eliminat practic autonomia financiară 
a universităţilor şi au creat un sistem de dependenţă a învăţământului superior faţă de putere. 
Problema reformării învăţământului superior, mai ales pe dimensiunea finanţării, a fost abordată frontal 
odată cu schimbarea guvernării în 2009, deşi eventualele soluţii au fost elaborate şi prezentate publicului 
larg relativ recent. Argumentarea necesităţii revizuirii mecanismelor de finanţare se datorează în principal 
provocărilor la care urmează să răspundă învăţământul superior şi care sunt conştientizate atât de către 
universităţi, cât şi de către factorii de decizie. Guvernul a întreprins acţiuni prin intermediul cărora a 
încercat să convingă conducerea autorităţilor de necesitatea „optimizării”. Din informaţiile pe care le 
deţinem, finanţările bugetare au fost deja reduse, universităţile fiind obligate să-şi „strîngă cureaua”. Cu 
toate acestea, acţiunile Guvernului iau forma unor scrisori care sînt trimise rectoratelor şi nu îmbracă 
forma unor documente oficiale, convertibile în politici publice. Deocamdată, este cert faptul că statul va 
aloca mai puţini bani pentru IÎS. Nu este însă clar gradul de extindere a autonomiei financiare care ar 
putea fi acordat universităţilor în schimbul acestor reduceri.  
În ultimul timp, sistemul universitar din Republica Moldova este expus la diverse tipuri de solicitări care îl 
obligă să se adapteze pentru a se racorda la aşa-numitele cerinţe ale pieţei muncii. Universităţile sînt 
obligate astăzi să-şi justifice propria lor „utilitate” bazată pe eficienţă. Din acest punct de vedere, poate fi 
atestată o încercare a statului de a responsabiliza doar universităţile pentru neadaptarea acestora la piaţa 
muncii. În acelaşi timp, structurile statale pretind că fac eforturi susţinute pentru a planifica exact 
necesităţile de resurse umane, susţinînd că transmit această informaţie veridică către universităţi. Trebuie  
să recunoaştem însă că, capacităţile statului de a face prognoze în ceea ce priveşte necesarul de resurse 
umane sunt extrem de limitate, fapt care conduce la imposibilitatea formulării unei „comenzi de stat” 
clare. Acest fapt a fost atestat atît de prognozele făcute în perioada guvernării PCRM, precum şi în 
perioada recentă, fiind elaborat un studiu pe această temă de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei.  

 
Recomandări de politici 
În aceste condiţii, considerăm necesare realizarea unui şir de acţiuni din partea organelor de resort. 
 
- Ministerul urmează să definitiveze cît mai rapid Proiectul Codului Educaţiei într-o variantă apropiată 

de cea propusă în 2010 şi să-l propună spre adoptare Parlamentului. Acest nou Cod are menirea să 
consfinţească existenţa ciclului III şi o mai mare autonomie a universităţilor în domeniul cercetării şi 
inovării. Codul Educaţiei urmează să descentralizeze procesul de finanţare a cercetării ştiinţifice, 



alocînd resurse şi pentru sistemul universitar, oferind acestor instituţii posibilităţile de a se 
autoorganiza prin crearea unor organizaţii, precum Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică în cadrul sau pe lîngă Guvern. Accentuăm acest aspect, deoarece dezbaterea cu 
Academia de Ştiinţe pe tema cercetării rămîne, din spusele reprezentanţilor Ministerului Educaţiei, 
principalul obstacol în calea aprobării Codului. În acelaşi timp, Codul trebuie să opereze o delimitare 
clară între nivelele de educaţie, reducînd concurenţa dintre ele.  
 

- Înfiinţarea unei Agenţii de Asigurare a Calităţii, învestită cu rolul de acreditare şi evaluare a IÎS 
continuă să rămînă un obiectiv major care ar putea să apropie sistemul educaţional de principiile 
Procesului Bologna. Tergiversarea acestui proces începe să devină deja jenantă, alimentînd temerile 
cu privire la existenţa unor interese în această chestiune. Ministerul Educaţiei are de ales între 
crearea unei Agenţii dependente de Guvern şi de Colegiul Ministerului, fapt care ar putea să conducă 
la o politizare excesivă a acestei instituţii, a cărei decizii vor putea fi  în continuare contestate pe 
motivul intruziunii statului sau a unei Agenţii autonome, decuplată de Minister, avînd o relaţie de 
colaborare şi nu de dependenţă cu Ministerul. Pledăm în favoarea celei de-a doua opţiuni, întrucît o 
Agenţie autonomă s-ar bucura de o încredere mult mai mare, iar deciziile şi ierarhizările produse vor 
putea fi mai uşor acceptate de societate.  
 

- Agenţia nou-înfiinţată urmează în cel mai scurt timp să reia într-o manieră transparentă şi autonomă 
activitatea de acreditare şi evaluare a IÎS. Noile acte legislative vor cuprinde metodologii de 
clasificare a IÎS, fapt care va trebui determina o diferenţiere a finanţării universităţilor în funcţie de 
criteriul performanţei şi eficienţei. 

 

- Cea mai eficientă metodă de finanţare bugetară a IÎS în condiţii de austeritate financiară o reprezintă 
„finanţarea per student”, în baza unor prognoze competente, noţiunea de „comandă de stat” urmînd a 
fi abolită. Pentru elaborarea acestor prognoze, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi 
Ministerul Economiei vor trebui să coopereze cu Ministerul Educaţiei pentru ca planurile de 
înmatriculare să cuprindă atît necesităţile de specialităţi noi apărute, dar şi minimul de specializări din 
domeniul umanitar şi al ştiinţelor sociale. În acelaşi timp, urmează a fi lichidate restricţiile de 
înmatriculare la studiile prin contract, tinerii fiind liberi să-şi aleagă propria cale în viaţă. 

 

- Dintre modelele prezentate de către Ministerul Educaţiei – status quo, autonomie parţială, autonomie 
extinsă – cea mai atractivă soluţie este autonomia extinsă. Acest fapt poate fi susţinut în baza 
următorului considerent – statul va avea tendinţa să diminueze alocările bugetare oferite 
universităţilor. În aceste condiţii, cu titlu compensatoriu, universităţile ar avea dreptul să dispună într-
un mod cît mai liberalizat de mijloacele proprii şi, de asemenea, să stabilească nivelul taxei de 
şcolarizare. Această soluţie este deocamdată privită cu rezerve mari de către diverşi actori implicaţi 
în proces, care preferă o abordare mai graduală, în stilul autonomiei parţiale. Problema acestei 
abordări rezidă în faptul că o asemenea metodă de finanţare nu contribuie la liberalizarea sistemului 
educaţional, universităţile rămînînd  „supuse” Ministerului Educaţiei.   

  

- Alocarea fondurilor în baza cheltuielilor per student va implica un proces dificil de armonizare a 
intereselor diferitor stakeholderi, obligând Ministerul Educaţiei să găsească o modalitate justă de 
compensare a anumitor pierderi probabile suferite de către universităţi. Principala ţintă a acestor 
despăgubiri ar trebui să fie universităţile regionale, care ar putea să se bucure de alocări 
suplimentare din fondurile rezervate dezvoltării regionale, întrucît principala menire a acestor 
universitţi este de a stimula dezvoltarea economică în periferii.  

 

Chişinău, Februarie 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acest policy brief şi studiul omonim a fost elaborat de către experții Institutului pentru Dezvoltare și 
Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul”, la iniţiativa şi cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova în 
cadrul proiectului ”Studii aprofundate cu tematicie Europene”. Opiniile exprimate în acest studiu aparţin în 
exclusivitate autorilor şi nu reflectă neapărat  poziţia instituţiei finanţatoare. 


