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Educaţia este sectorul principal în care o ţară civilizată investeşte continuu pentru a asigura dezvoltarea 

durabilă a societăţii, iar progresul tehnico-ştiinţific în toate sferele socioeconomice este determinat în 

mod direct de politicile educaţionale promovate şi implementate de stat. Cert este faptul că sectorul 

educaţional îşi poate îndeplini misiunea doar dacă resursa umană este una de calitate. Din păcate, astăzi, 

Republica Moldova se confruntă nu doar cu probleme ce ţin de calitatea resursei umane, dar şi cu o 

penurie de cadre ce afectează direct calitatea şi relevanţa educaţiei. Profesia didactică a încetat să mai 

fie o alternativă atractivă de carieră pentru tineri, inclusiv din cauza imaginii şi a statutului social 

necorespunzător importanţei pe care o are, aşa cum o demonstrează mai multe cercetări. 

Scopul acestei sinteze de politici rezidă în formularea unor recomandări de actualizare/dezvoltare a 

politicilor publice care ar conduce la îmbunătăţirea imaginii şi a statutului cadrului didactic, inclusiv prin 

identificarea şi analiza factorilor-cheie care determină dinamica acestora. 

Pe agenda internaţională, problematica imaginii şi a statutului cadrului didactic a fost analizată de 

importante organisme şi comunităţi educaţionale. Consultând cercetările recente şi documentele de 

politică educaţională din Republica Moldova, constatăm că avem un cadru legal general şi documente de 

politici care asigură unele pârghii pentru abordarea şi soluţionarea problemelor ce ţin de resursa umană, 

inclusiv prin îmbunătăţirea statutului social al reprezentanţilor profesiei date. În acest context, o bună 

parte dintre cadrele didactice şi manageriale participante la un sondaj realizat recent menţionează că 

statutul cadrului didactic are o valoare medie şi tendinţa de schimbare a acestuia aici şi acum este una 

pozitivă, stare de lucruri influenţată de câţiva factori: politica declarată a statului şi campaniile de 

promovare a profesiei, personalul didactic calificat, apreciat de părinţi/comunitate/societate, 

oportunităţile sporite de dezvoltare profesională, realizarea de proiecte instituţionale şi educaţionale, care 

îi permit profesorului să se afirme în cadrul instituţiei şi în afara ei. 

Totuşi, 27% dintre participanţii la sondaj consideră că statutul este unul necorespunzător valorii acestei 

profesii, iar peste jumătate – că în ultimii 20 de ani statutul cadrului didactic s-a devalorizat mult, printre 

principalii factori negativi care au determinat o asemenea dinamică se invocă salariul neatractiv şi lipsa 

garanţiilor sociale, birocraţia excesivă, pedagogii incompetenţi şi corupţia din educaţie. În baza 

constatărilor acestei sinteze şi a recomandărilor făcute în alte studii, analize şi iniţiative de politici 

consultate, propunem spre discuţie o serie de recomandări care includ acţiuni ce vizează atât autorităţile 

publice, societatea, comunitatea, cât şi, nemijlocit, cadrele didactice. 
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STATUTUL ŞI IMAGINEA CADRULUI DIDACTIC. CONTEXT 

Statutul şi imaginea unei profesii sunt elemente importante în determinarea atractivităţii acesteia 

pentru tineri şi în menţinerea angajaţilor competenţi/calificaţi. Erodarea constantă a statutului şi a 

imaginii cadrelor didactice este confirmată de studii relevante, ce scot în evidenţă impactul negativ al 

fenomenului asupra sistemului educaţional în ansamblu, care a genera în timp o scădere a numărului 

celor care au ca opţiune prioritară de profesie cariera didactică [3]. 

Statutul social al profesiei pedagogice este definit de prestigiul şi gradul de apreciere oferit de societate şi, 

implicit, de poziţia simbolică a acesteia în ierarhia profesiilor. Eric Hoyle, un cunoscut sociolog englez, 

definind statutul profesional, menţiona că acesta include câteva dimensiuni relativ distincte: prestigiul 

ocupaţional, statutul ocupaţional atribuit şi stima de care se bucură o categorie profesională în societate. 

Potrivit cercetătorului, prestigiul profesional reprezintă „percepţia publică a poziţiei relative pe care o ocupă 

o profesie într-o ierarhie a profesiilor”, iar stima este ”modul în care o profesie este percepută de opinia 

publică prin raportare la calităţile profesionale ale celor care practică profesia respectivă”. E. Hoyle mai 

subliniază faptul că stima este influenţată atât de relaţiile interpersonale dintre cadrele didactice, cât şi de 

modul în care aceste sunt percepute de decidenţii politici şi de mass-media. 

Statutul social al cadrului didactic şi-a schimbat valenţele în ultimii ani, fiind influenţat direct sau 

indirect, într-o manieră pozitivă şi/sau negativă, de numeroşi factori interni sau externi sistemului de 

învăţământ. Studii recente efectuate în Republica Moldova confirmă că locul profesiei de cadru didactic în 

ierarhia profesiilor este unul necorespunzător importanţei acesteia [1], iar numărul mic de solicitanţi 

pentru formare iniţială în ştiinţele educaţiei, numărul şi mai mic al absolvenţilor facultăţilor pedagogice 

care ajung să lucreze în şcoală, deficitul în creştere de cadre didactice vorbesc de la sine despre scăderea 

constantă a statutului social al cadrului didactic [2]. 

Diferenţele dintre statutul profesorilor şi cel al reprezentanţilor altor profesii, precum şi modificarea 

statutului în timp se datorează inclusiv standardelor de intrare în profesie, salariilor şi condiţiilor de 

muncă, calităţii programelor de formare, imaginii create de mass-media etc. [5]. 

În Republica Moldova toate aceste aspecte sunt insuficient armonizate, astfel încât profesia de cadru 

didactic să fie una atractivă şi solicitată. 
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ANALIZA CERCETĂRILOR ŞI A LEGISLAŢIEI EDUCAŢIONALE PRIN PRISMA POLITICILOR PUBLICE  

CE ŢIN DE ÎMBUNĂTĂŢIREA STATUTULUI CADRULUI DIDACTIC 

Analizând cercetările recente şi documentele de politică educaţională, constatăm că avem un cadru legal 

general şi documente de politici educaţionale, inclusiv Codul Educaţiei, Strategia Educaţia 2020, care asigură 

pârghii pentru abordarea şi soluţionarea participativă a problemelor ce ţin de resursa umană, inclusiv prin 

îmbunătăţirea statutului social al reprezentanţilor acestei meserii. Mai mult decât atât, avem şi evidenţe 

care reflectă problema resursei umane în educaţie şi care chiar au anticipat, acum 5 ani, criza ce ţine nu 

doar de calitatea cadrelor didactice, dar şi de numărul insuficient al acestora. Astfel, în 2014, în urma 

desfăşurării unei ample cercetări [4], s-a concluzionat că una din principale probleme din domeniu se referă 

la erodarea constantă a statutului şi a imaginii cadrelor didactice – stare de fapt ce se răsfrânge negativ 

asupra sistemului educaţional în ansamblu prin lipsa de modele, mai ales pentru copiii rămaşi fără 

supravegherea părinţilor, ceea ce a condus şi la o scădere a numărului celor care au ca primă opţiune de 

profesie cariera didactică. Totodată, una din acţiunile prioritare din acelaşi document (3.1.1) se referea 

direct la îmbunătăţirea statutului cadrului didactic, fiind formulată în felul următor: ameliorarea şi 

promovarea imaginii şi a statutului pedagogului prin campanii în mass-media. 

Pentru a soluţiona problema în cauză, dar şi altele la acest capitol a fost elaborat Programul Naţional de 

Dezvoltare a Resurselor Umane [4], care prezenta principalele dificultăţi identificate în domeniul dezvoltării 

resurselor umane din educaţie în Republica Moldova şi trasa obiectivele generale şi specifice, precum şi 

planul de acţiuni pentru realizarea acestora. Obiectivul specific 1.1. al acestui program prevedea promovarea 

sistematică pe plan local şi naţional a bunelor practici educaţionale pentru îmbunătăţirea imaginii cadrului 

didactic şi a instituţiei de învăţământ ca element de motivare şi de atragere a tinerilor în profesia didactică. 

Într-o altă cercetare, Studiul de evaluare a sistemului şi a programelor de formare continuă a cadrelor 

didactice din învăţământul preuniversitar general din Republica Moldova (august 2014), se constată lipsa 

unui document reglator care ar defini statutul cadrului didactic (document ce reglementează obligaţiile şi 

beneficiile cadrului didactic, dar şi elementele ce ţin de integritatea profesională a acestuia), a 

standardelor profesionale şi a Codului de etică. Respectiv, una din recomandări ţine de elaborarea şi 

implementarea acestor documente. 
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CE AVEM LA MOMENT? 

Codul Educaţiei [7], prin art. 135 (6,7), stipulează că obligaţiile cadrelor didactice şi de conducere din 

învăţământul general şi profesional tehnic în raport cu elevii, părinţii şi angajaţii instituţiilor de 

învăţământ sunt prevăzute în Codul de etică al cadrului didactic, elaborat şi aprobat de Ministerul 

Educaţiei, cu consultarea asociaţiilor reprezentative la nivel naţional ale elevilor, părinţilor, cadrelor 

didactice şi sindicatelor din învăţământ. Acesta a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul nr. 861 din 7 

septembrie 2015 [8]. 

Codul de etică are următorul obiectiv: reglementează raporturile profesionale ale cadrelor didactice şi 

funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/alţi reprezentanţi legali, elevi, copii, comunitatea locală 

şi diferitele categorii de personal din sistemul de învăţământ general şi profesional tehnic responsabile de 

instruire şi educaţie, cât şi ca un sistem de standarde de conduită profesională, capabile să contribuie la 

coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională prin formarea şi 

menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte. Conform acestui document, 

printre normele de conduită ale cadrelor didactice şi de conducere (art. 8), se numără: 2) Creşterea 

prestigiului şi a autorităţii personalului din învăţământ, ceea ce implică următoarele acţiuni: a) orice cadru 

de conducere, cadru didactic sau cadru didactic auxiliar trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, 

să afecteze imaginea profesională şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepţia 

situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare (evaluările de personal, comisia de 

disciplină, comisia de etică etc.). 

Nu a fost elaborat un document reglator care ar defini statutul cadrului didactic. 

Programul Naţional de Dezvoltare a Resurselor Umane, care include şi acţiuni pe partea de 

îmbunătăţire a imaginii şi a statutului cadrului didactic a fost elaborat, revizuit şi completat în baza 

discuţiilor publice, dar n-a fost aprobat. Totuşi, trebuie să menţionăm că unele acţiuni au fost realizate, 

total sau parţial, inclusiv: 

1) Organizarea campaniei Vreau să fiu pedagog; 

2) Dezvoltarea de proiecte locale şi regionale, forumuri de discuţii, dezbateri privind problemele 

educaţionale şi importanţa intensificării relaţiilor şcoală-comunitate; 

3) Definitivarea şi aprobarea standardelor profesionale pentru cadrele didactice, dar care necesită 

completarea cu indicatori măsurabili pe fiecare dimensiune; 
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4) Reconceptualizarea curriculară privind consilierea şi ghidarea în carieră a elevilor, prin structurarea 

ariei curriculare Dezvoltare personală şi ghidare în carieră, inclusiv pentru asigurarea creşterii 

ponderii celor care aleg o carieră pedagogică; 

5) Mărirea cuantumului bursei acordate pentru studenţii/elevii de la specialităţile de profil pedagogic; 

6) Definitivarea şi aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor în domeniul pedagogic, cu implicarea 

practicienilor şi a mediului de afaceri; 

7) Reformarea sistemului de salarizare a cadrelor didactice, cadrelor didactice auxiliare şi manageriale 

(HG nr. 270) etc. 

De asemenea, au fost mărite indemnizaţiile unice pentru debutanţi. 

 

CONTEXT INTERNAŢIONAL 

Pe agenda internaţională, problema care se referă la imaginea şi statutul cadrului didactic a fost 

discutată de importante organisme, dar şi de comunităţile educaţionale din diferite ţări. Astfel, în urma 

unor cercetări desfăşurate de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) în ţările 

membre, s-a constatat că, printre alte probleme cu care se confruntă sistemele de educaţie în ceea ce 

priveşte resursa umană, este şi problema imaginii şi a statutului cadrelor didactice, manifestată şi prin 

faptul că profesorii de multe ori simt că munca lor este subevaluată. 

Banca Mondială, prin studiile SABER, a identificat, de asemenea, dimensiunile-cheie ale politicilor prin 

care sistemele de educaţie reglementează domeniul resurselor umane implicate în actul educaţional, 

care includ şi faţete ale statutului şi imaginii cadrului didactic. 

Printre propunerile OECD pentru revizuirea politicilor de resurse umane din învăţământ, pentru a 

transforma profesia didactică într-o alternativă de carieră atractivă, se propune îmbunătăţirea imaginii şi a 

statutului cadrelor didactice – sublinierea importanţei profesorului ca model de personalitate, relaţiile cu 

comunitatea, campanii de conştientizare publică, organizare de vizite în şcoli pentru studenţi, promovarea 

în media a exemplelor pozitive. 

Cele mai interesante cercetări internaţionale despre statutul şi imaginea cadrelor didactice sunt 

elaborare de asociaţiile cadrelor didactice [6]. Astfel, conform unei cercetări efectuate de Educational 

International Research Institute în 2015 pe un eşantion alcătuit din reprezentanţii a 73 de asociaţii de 

profesori (care reprezintă 30 de milioane de angajaţi în educaţie în aproximativ 400 de organizaţii din 

171 de ţări), menţionăm: 
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1. Majoritatea respondenţilor percep statutul cadrului didactic ca având o poziţie medie (un statut mai 

jos îl au cadrele didactice care activează în educaţia timpurie şi în învăţământul profesional tehnic). 

2. Diferenţa de statut între meseria de cadru didactic şi alte ocupaţii profesionale, dar şi schimbarea 

statutului de-a lungul timpului sunt determinate, în principal, de: calitatea programelor care 

pregătesc cadrele didactice; imaginea promovată de mass-media; salarii şi condiţiile de muncă; 

standardele de intrare în profesie; măsura în care factorii de decizie consultă asociaţiile de profesori. 

3. Statutul cadrului didactic s-a devalorizat, în primul rând din cauza măsurilor de austeritate, impuse 

de guverne, constatându-se în unele ţări tendinţa de deprofesionalizare a acestei profesii şi 

subminarea autorităţii şi a vocii asociaţiilor cadrelor didactice. 

4. Chiar şi în ţările în care cadrul didactic are un statut înalt persistă tendinţa de devalorizare din cauza 

trendului neoliberal în educaţie, ca urmare a tendinţelor neoliberale în raport cu standardizarea 

practicii, competiţia şi sistemul de evaluare a cadrelor didactice, manifestată prin remunerarea în 

baza performanţelor şi meritocraţiei, testarea standardizată, sistemul de evaluare a cadrelor 

didactice etc. Toate aceste măsuri au fost promovate pentru a demonstra societăţii eforturile mari 

ale guvernului de a aduce schimbări inovatoare în rândul profesorilor, dar nu a avut nici un rezultat 

pozitiv. Mai degrabă, aceste politici au jucat un rol în distrugerea culturii de cooperare printre 

profesori. 

5. Un mare deserviciu imaginii şi statutului cadrului didactic îl face mass-media, care prezintă cadrul 

didactic într-o lumină proastă. 

Aşadar, problematica ce ţine de devalorizarea imaginii şi a statutului cadrului didactic este recunoscută la 

nivel internaţional şi abordată multiaspectual, în vederea identificării unor soluţii viabile care ar consolida 

statutul cadrului didactic şi ar contribui, implicit, la sporirea atractivităţii profesiei pentru tineri cu vocaţie 

pentru acest domeniu. 

 

STATUTUL CADRULUI DIDACTIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA  

(REZULTATELE SONDAJULUI) 

Pentru atingerea scopului acestei sinteze de politici, am considerat important să nu ne limităm la 

studierea cadrului legal, a resurselor informaţionale şi a cercetărilor din domeniu, realizate la nivel 

naţional şi internaţional, ci să lansăm în lunile iunie-iulie curent un sondaj printre cadrele didactice şi 

manageriale în vederea reliefării factorilor care influenţează statutul şi imaginea cadrului didactic în 
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contextul educaţional şi social al Republicii Moldova. De asemenea, am urmărit să aflăm părerea 

respondenţilor faţă de evoluţia statutului şi a imaginii cadrelor didactice. La sondaj au participat 153 de 

persoane, 69,3% fiind din zona rurală şi 30,7% din cea urbană, 10,5% directori şi 89,5% cadre didactice. 

Primul aspect analizat se referea la nivelul de apreciere de către respondenţi a imaginii cadrului 

didactic. Astfel, 83% au afirmat că o apreciază ca fiind bună, 12% ca fiind necorespunzătoare profesiei de 

cadru didactic şi 5% ca fiind foarte bună. 

O situaţie puţin diferită o avem în cazul statutului cadrului didactic – conform datelor, mai mult de un 

sfert din respondenţi (26,6%) consideră că acesta este negativ, 69,3% – mediu şi doar 3,9% sunt de părerea 

că astăzi cadrul didactic are un statut înalt. Atât imaginea, cât şi statutul cadrului didactic au suferit 

schimbări, de cele mai multe ori negative, fapt demonstrat de cercetările internaţionale, dar şi de cele 

naţionale din ultimii ani [2,3,4]. Şi în cazul sondajului nostru, respondenţii au confirmat această evoluţie. 

Astfel, mai mult de jumătate din ei au menţionat că imaginea şi statutul cadrului didactic s-au devalorizat. 

Totuşi, 19,6% din respondenţi cred că imaginea cadrului didactic s-a îmbunătăţit în ultimii 20 de ani, iar 

17% au aceeaşi opinie când este vorba despre statutul cadrului didactic. 

Având în vedere aceste rezultate, ne-am dorit să aflăm care sunt factorii ce au influenţat pozitiv sau 

negativ imaginea şi statutul cadrului didactic. Din răspunsuri, deducem că, în cazul imaginii, factorii pozitivi 

definitorii se referă la: profesionalism şi influenţa profesorului-model (cu autoritate profesională 

epistemică); rezultatele la BAC şi numărul în creştere al absolvenţilor admişi la universităţile de peste 

hotare; Codul Educaţiei şi schimbările care au venit odată cu aprobarea acestuia. Locul de muncă stabil în 

zona rurală şi salariul mai mare al profesorului în comparaţie cu alţi angajaţi din mediul rural a fost, de 

asemenea, menţionat de respondenţi. Unul din factorii reflectaţi în răspunsuri, care, la prima vedere, pare 

nepotrivit pentru această listă, este deficitul de cadre didactice: în opinia mai multor respondenţi, cererea 

sporită pentru cadre didactice contribuie la sporirea  imaginii profesorului, dar şi la conştientizarea de către 

societate a importanţei acestei profesii. 

Cât priveşte statutul cadrului didactic, printre factorii pozitivi menţionaţi enumerăm: politica 

declarată a statului şi campaniile de promovare a profesiei; personalul didactic calificat, apreciat de 

părinţi/comunitate/societate; oportunităţile sporite de dezvoltare profesională; realizarea de proiecte 

instituţionale şi educaţionale etc. 

Referindu-ne la factorii negativi care afectează imaginea şi statutul, trebuie să recunoaştem că lista 

acestora a fost mult mai mare. Totuşi, sintetizând multitudinea de răspunsuri, evidenţiem că, în cazul 
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imaginii negative, factorul cel mai nociv, menţionat cel mai frecvent, a fost corupţia în educaţie, dar şi 

atitudinea rezervată a părinţilor şi a copiilor faţă de profesor. Un alt factor semnalat vizează nivelul scăzut 

de profesionalism al unor cadre didactice şi manageriale, dar şi mediatizarea excesivă a situaţiei precare şi 

a cazurilor de scandal din educaţie. Îmbătrânirea corpului profesoral este şi el un aspect invocat de 

respondenţi. 

În cazul statutului, factorii negativi cel mai des menţionaţi sunt: salariul neatractiv şi lipsa de garanţii 

sociale; birocraţia excesivă (mulţimea de rapoarte, strategii, planificări, care conduc la declinul 

profesional al cadrului didactic), care împiedică implicarea plenară a cadrului didactic în demersul 

educaţional propriu-zis; incompetenţa pedagogilor ca efect al deficitului de cadre; corupţia în 

învăţământ. 

În calitate de factori negativi au mai fost evidenţiaţi: lipsa unui document reglator care ar include 

obligaţiile/beneficiile cadrului didactic (corelate cu standardele profesionale), condiţiile de intrare în 

profesie şi elementele ce ţin de integritatea profesională a acestuia; ineficienţa managerială a 

inspectoratelor şcolare şi politizarea în educaţie; numărul mare de copii din clase; goana după certificate 

de la cursuri, activităţi de formare uneori fără rost, pentru obţinerea de credite la atestare, şi interesul 

modest din partea mass-media faţă de activităţile frumoase desfăşurate în şcoală. 

Cele mai optimiste răspunsuri au fost obţinute la întrebarea privind tendinţele de schimbare a imaginii şi 

a statutului cadrului didactic. Şi într-un caz şi în altul, aproximativ 80% dintre respondenţi sunt de părerea 

că ambele au o tendinţă pozitivă, ceea ce confirmă faptul că problematica statutului cadrului didactic este 

cunoscută şi se află pe agenda autorităţilor, reflectată în acţiunile descrise anterior. 

Pe final de sondaj, fiecare respondent a venit cu sugestii de acţiuni pentru actorii importanţi din 

educaţie. Sintetizând răspunsurile acestora, vom remarca că atât cadrele didactice, cât şi managerii 

şcolari consideră că societatea ar trebui să faciliteze şi să promoveze parteneriatul cu şcoala şi să o 

capaciteze, pentru a deveni un adevărat centru educaţional comunitar; să manifeste încredere şi să 

sprijine cadrul didactic. Autoritatea publică centrală ar putea contribui la ameliorarea statutului cadrului 

didactic prin oferirea unui salariu decent, suficient pentru buna activitate profesională şi un trai decent; 

condiţii de muncă moderne, legi/regulamente privind securitatea şi protecţia cadrului didactic. Mass-

media este, de asemenea, un actor de primă importanţă, deoarece influenţează opinia publică şi, 

implicit, imaginea şi statutul cadrului didactic. Conform răspunsurilor participanţilor la sondaj, mass-

media ar putea contribui prin prezentarea corectă, echidistantă şi obiectivă a situaţiei din educaţie, 
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punând accentul pe activitatea cadrelor didactice şi eforturile depuse; prin demararea unor campanii de 

susţinere a profesiei (reportaje şi clipuri video) şi, nu în ultimul rând, prin diseminarea ideii că educaţia 

este valoroasă şi stă la baza dezvoltării oricărei societăţi. Şcoala ar trebui să ofere un climat pozitiv şi o 

cultură organizaţională adecvată; să promoveze calitatea educaţiei, recrutând cadre didactice şi 

manageriale performante şi asigurând condiţii optime pentru formare continuă. Dacă ne referim la 

profesor şi la sugestiile pentru el, acesta trebuie să îşi facă bine meseria în orice context şi circumstanţe, 

să fie corect în toate: demersuri, note, comunicarea cu părinţii, formări de calitate etc. Şi părinţii ar 

putea contribui la îmbunătăţirea statutului cadrului didactic, inclusiv prin colaborarea cu profesorii şi 

educarea copiilor în spiritul respectului pentru munca cadrului didactic. 

Aşadar, imaginea şi statutul cadrului didactic sunt, în general, bune, conform opiniei respondenţilor. 

Totuşi, în ultima vreme, acestea s-au devalorizat, cadrul didactic nu mai are prestigiul pe care îl avea acum 

20 de ani, iar factorii care au determinat o astfel de evoluţie sunt numeroşi, pornind de la calitatea cadrului 

didactic şi încheind cu deserviciul pe care îl face mass-media profesiei date. Optimist este faptul că, având 

în vedere ultimele acţiuni, tendinţa de schimbare a statutului este una pozitivă, iar acest lucru 

demonstrează că aspectele dificile ce ţin de imaginea şi statutul cadrului didactic sunt, cel puţin, pe agenda 

comunităţii educaţionale şi a decidenţilor din domeniu. 

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

Pentru o educaţie de calitate sunt imperativ necesare cadre didactice competente şi proactive, care să 

facă faţă multitudinii de provocări profesionale, dictate între altele de dezvoltarea tehnologiilor şi de 

schimbarea paradigmelor în educaţie. În acest sens, profesia didactică trebuie să fie transformată într-o 

oportunitate de carieră de succes, atractivă pentru tinerii cu vocaţie. Acest deziderat poate fi atins doar 

dacă profesia de cadru didactic va fi una prestigioasă, cu imagine pozitivă în societate şi cu un statut înalt. 

Analizând documentele de politici, evoluţia reformei din educaţie, contextul internaţional privind 

statutul şi imaginea cadrului didactic, dar şi opinia profesorilor şi managerilor, evidenţiem următoarele 

recomandări: 

1. Îmbunătăţirea imaginii şi a statutului cadrului didactic în contextul reformei din domeniul 

dezvoltării resurselor umane, inclusiv prin actualizarea şi implementarea acţiunilor Programului 

Naţional de Dezvoltare a Resurselor Umane; 
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2. Elaborarea şi aprobarea statutului cadrului didactic – document ce reglementează obligaţiile şi 

beneficiile cadrului didactic (corelat cu standardele profesionale), dar şi elementele ce ţin de 

integritatea profesională a acestuia; 

3. Transparentizarea tuturor procedurilor care implică decizii administrative, inclusiv a concursurilor 

pentru ocuparea funcţiilor manageriale, comisiilor de examinare la admitere pentru locuri de la 

buget la facultăţi, procedurilor de promovare profesională, de acordare a bonificaţiilor, ajutoarelor, 

facilităţilor sociale; 

4. Sensibilizarea opiniei publice şi promovarea profesiei de cadru didactic, a unei culturi a încrederii în 

şcoală şi în profesori, prin implicarea tuturor părţilor interesate, inclusiv societatea civilă, mass-

media, comunitatea educaţională etc., care ar putea contribui, după cum urmează: 

• societatea/comunitatea – să sprijine cadrul didactic şi să contribuie la transformarea şcolilor în 

centre educaţionale comunitare de referinţă, promovând un parteneriat eficient şcoală-

societate/comunitate; 

• autoritatea publică – să asigure salarii/pachet social atractiv/condiţii de muncă moderne, dar şi 

legi/regulamente privind securitatea şi protecţia cadrului didactic; să promoveze politici 

eficiente pentru recrutarea şi menţinerea în sistem a cadrelor didactice cu vocaţie; 

• mass-media – să prezinte corect, echidistant şi obiectiv activitatea şi eforturile depuse în 

educaţie; să demareze campanii, spoturi de susţinere a profesiei; să organizeze emisiuni 

televizate/radio despre viaţa şi activitatea celor mai buni profesionişti din domeniu sau emisiuni 

în care profesorii să prezinte elaborări personale (proiecte didactice, tematice; practici 

educaţionale; manuale; suporturi; articole etc.); 

• şcoala – să ofere un climat organizaţional pozitiv, cultură organizaţională bazată pe cooperare şi 

valori profesionale; să popularizeze succesele; sa susţină originalitatea, creativitatea cadrului 

didactic; să evalueze cadrele angajate; să formeze o echipă managerială competentă şi 

responsabilă, aptă de a colabora, a coordona şi a organiza eficient procesul educaţional; 

• profesorul – să fie un model de profesionalism, să îşi facă bine meseria în orice context şi 

circumstanţe; să muncească asupra propriei formări. 
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