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Sumar. În ultimii ani metodele de finanțare a instituțiilor de învățământ superior din întreaga 

lume au cunoscut transformări substanțiale, dezvoltând sisteme de finanțare tot mai complexe și 

mai exigente, bazate pe performanță și obiective strategice universitare. Implementarea unei 

formule de calcule a finanțării IÎS în R.Moldova aduce un interes sporit de a face cunoștință cu 

practicile de finanțare a altor state. Astfel se pot sesiza diferențele și asemănările de abordare ale 

diferitelor sisteme de finanțare a educației, precum și identifica eventuale exemple de bună practică 

în depășirea unor provocări comune. 

 

 

INTRODUCERE 

Reformele economice permanente la nivel internațional și național au modificat abordarea 

către finanțarea instituțiilor de învățământ superior (IÎS). Diminuarea generală a alocațiilor 

bugetare pentru învățământul superior a determinat creșterea autonomiei universitare atât în 

utilizarea veniturilor, dar și a responsabilității în utilizarea eficientă a acestora.  Lărgirea autonomiei 

financiare a impus instituțiile la o responsabilitate severă privind utilizarea fondurilor publice, 

optimizarea cheltuielilor și asigurarea sustenabilității financiare prin căutarea surselor adiționale de 

finanțare. Astfel, corelația dintre autonomia universitară și eficiența utilizării fondurilor publice, 

măsurată în baza indicatorilor de performanță, corelați cu realizările obiectivelor de politică publică, 

devine un imperativ în viziunea noilor sisteme de finanțare.  

Transformările au influențat indirect și modul de alocare a fondurilor bugetare pentru 

universități, înregistrându-se o tendință clară de alocare a fondurilor mai mult prin granturi bloc 

decât pe linie bugetară. Tradițional, istoric IÎS erau finanțate pe baza de linie bugetară, conform 

căreia universitățile primesc fondurile pe bază de elemente de cost și/sau activități. Decizia de 

alocare pe elemente de cost și/sau activități o ia, de regulă, Ministerul de resort.  

Granturile bloc sunt cea mai comună formă de finanțare a IÎS, constând alocarea unor fonduri 

destinate preponderent acoperirii cheltuielilor interne ale universităților. În majoritatea statelor, 

granturile bloc sunt însoțite de restricții și reglementări legate de modul în care sumele de bani pot 

fi cheltuite. Ca urmare, universitățile nu pot lua decizii privind realocarea acestor venituri sau pot 

realiza acest proces numai în anumite limite. Această metodă se mai întâlnește, în special, în unele 

țări din Estul Europei [1]. 

Finanțarea universităților prin linii bugetare se realizează pe unele elemente de cost estimate. 

Această finanțare se derulează adesea la un nivel determinat prin decizia autorităților publice, 
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independent de evoluția locală a structurii costurilor asociate funcționării universităților. Acest 

model tinde să reducă flexibilitatea universităților legat de modul în care pot utiliza fondurile. 

Actualmente în aproape toate țările din UE universitățile primesc finanțarea de bază sub formă 

de grant bloc, pe care îl pot aloca pentru activitățile interne. Grant blocul este destinat acoperirii 

cheltuielilor cu activitatea didactică (cursuri și seminare/lucrări practice), cheltuielilor administrative 

și a cheltuielilor cu cercetarea. Nivelul block-grant-ului se stabilește prin următoarele modalități: 

prin negociere, pe baza unei formule de calcul sau pe baza istoricului finanțării. Finanțarea prin 

block grant, a cărui valoare este stabilită prin negociere, este folosită doar în câteva țări, cum ar fi 

Austria, Germania, Spania. Stabilirea valorii block-grant-ului pe bază de formulă reprezintă 

modalitatea principală de alocare a fondurilor publice către IÎS de stat și se întâlnește la majoritatea 

țărilor cuprinse în studiul EUA. În practică însă, modalitățile de stabilire a valorii grant-ului se 

folosesc combinat chiar la nivelul unei țări [1].  

Realizarea principiului deplin de autonomie universitară constă în faptul că universitatea 

decide modalitatea de folosire a acestuia în funcție de necesitățile instituției. Dar chiar declarând 

principii de autonomie universitară, majoritatea țărilor impun restricții, mai dure sau mai relaxate, 

în structurarea grantului pentru necesități interne (cheltuieli cu personalul, cheltuieli materiale, 

infrastructură, predare, cercetare). Numai în opt țări (Austria, Belgia, Estonia, Norvegia, Polonia, 

Slovacia, Elveția și Regatul Unit) universitățile nu au restricții în cheltuirea resurselor alocate [1].   

 

ABORDĂRI PRIVIND FINANȚAREA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 

Actualmente există mai multe abordări, formule de calcul, dar întrebarea centrală nu este încă 

definită: în ce măsură fondurile publice alocate unei IÎS trebuie corelate cu elemente de intrare sau 

cu elemente de ieșire. E clar doar că indicatorii trebuie referiți la performanța instituției în ceea ce 

privește activitățile de predare și cercetare. 

Principalii indicatori de intrare se referă la resursele utilizate și / sau la activitățile desfășurate 

de IÎS, de regulă sunt folosiți numărul de studenți și numărul de angajați. Deseori numărul de 

studenți sunt grupați pe cicluri, iar numărul de angajați structurați pe cadre academice și 

neacademice, cu titluri științifice și fără, etc. 

Într-un mecanism de finanțare universitară orientat către performanță, exemple de indicatori 

de ieșire pot fi următorii: numărul de credite acumulate de studenți, numărul de absolvenți, numărul 

de publicații sau brevete acordate. Acestea sunt rezultate pe care universitățile le pot controla. Alți 

indicatori de ieșire, care se află un pic mai departe de sfera de control a universităților, ar fi: 

succesul relativ al absolvenților pe piața muncii, numărul de absolvenți care lucrează în locuri de 

muncă ce corespunde formării lor sau de succesul universităților în generarea de finanțări 

suplimentare din activități contractuale. 

Alegerea indicatorilor de ieșire este o problemă controversată. Motivul principal constă în 

faptul că serviciile unei universități nu sunt ”vândute” pe o piață bazată pe legea în care oferta 

satisface cererea, iar prețurile se formează pe baza costurilor și a calității. Piața în care operează 

universitățile este o piață imperfectă. Prin urmare, are loc o măsură multidimensională, vor fi folosiți 

o serie de indicatori diferiți pentru aproximarea multor dimensiuni instituționali, atât cantitativi, cât 

și calitativi. Cu toate acestea, în situații practice și pentru a preveni unele nedreptăți către IÎS, 

guvernele folosesc adesea o serie de indicatori de intrare alături de indicatorii de ieșire.  

Conform mai multor studii realizate la nivelul țărilor europene, se conturează câteva metode 

de alocare a resurselor financiare pentru IÎS și câteva metode de repartizare a acestora pe 

universități, existând o diversitate de modalități de aplicare a metodelor la nivel național, folosite 

și ca instrumente de management în învățământ superior. Cele mai frecvent întâlnite modele de 
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finanțare bugetară pe universități sunt: finanțare pe bază de formulă, finanțare pe bază de 

performanță, finanțare pe bază de obiective (prin negociere sau competiție), finanțare prin proiecte 

sau finanțare pe bază de date istorice. Practica europeană arată că aceste modalități de repartizare 

a fondurilor publice se utilizează combinat, de exemplu: o parte din grant bloc se determină prin 

formulă, o parte prin negociere, iar o altă parte se poate determina pe baza istoricului finanțării. În 

țările din Europa, finanțarea prin granturi bloc, determinată pe bază de formulă, este cea mai 

utilizată modalitate de repartizare a fondurilor publice, însă granturile alocate prin negociere rămân, 

de asemenea, o opțiune importantă în numeroase țări, majoritatea utilizând o combinație a 

diferitelor modalități și modele de finanțare [2]. 

Modelul de finanțare pe bază de formulă este definit ca un algoritm care calculează mărimea 

grant-ului public alocat IÎS pe baza unor criterii standard pentru procesul didactic și/sau 

desfășurarea activităților operaționale, în unele cazuri și pentru cercetarea științifică. În practică, 

există câteva modele folosite pentru a descrie mecanismele de finanțare bazate pe formulă. Acestea 

ar fi: finanțare pe bază de număr de studenți, finanțare pentru procesul didactic, finanțare pe bază 

de costuri unitare sau costuri normative.  

Multe studii menționează o varietate de astfel de modele, în funcție de categoria indicatorilor 

sau criteriilor utilizați în formulă. Una din primele formule de finanțare era formula orientată pe 

intrări. Acest model de finanțare utilizează formule de calcul bazate pe criterii de tip input, cum ar 

fi: numărul angajaților sau salariile acestora, numărul angajaților cu titlul științific de doctor, 

numărul de studenți la ciclul de licență, de master etc. Cel mai des fiind întâlnit modelul de finanțare 

a procesului didactic. În prezent, utilizarea criteriului numărul personalului didactic a scăzut ca 

importanță, majoritatea țărilor folosind criteriul numărul de studenți. 

Un exemplu de finanțare bazată pe indicatori de intrare ar fi finanțarea de stat a IÎS din 

Portugalia [3]. Formula are următoarea structură: 

BR = {80% BPi + 80% BPa + 10% (BPi + BPa) I1 + 10% (BPi + BPa) I2)}*fc, unde:  

BR - bugetul fiecărei instituții (numit „buget de referință”); 

BPi - buget standard pentru pregătirea inițială; 

BPa - buget standard pentru pregătire avansată; 

I1 = 1,02 x (număr de cadre didactice cu doctorat / personal academic total) + 1,00 (număr 

de cadre didactice cu masterat/ personal academic total. 

I2 = Σ fi (c, d), unde: 

fi = numărul de unități de cercetare, clasificate pe unități și dimensiuni de cercetare;  

c – clasificarea unităților de studii; 

d – dimensiunea unităților; 

fc = factorul de coeziune utilizat pentru a acorda faptul că pentru fiecare instituție bugetul său 

pentru anul x nu este nici mai mare, nici mai mic decât cu 4% sau cu peste 1,2% mai mare decât 

bugetul pentru anul x-1. 

Un al model este finanțarea orientată pe ieșiri, care utilizează formula de calcul bazată pe 

criterii de tip output, cum ar fi: numărul de credite acumulate de studenți, numărul de absolvenți 

de licență și/sau master, gradul de integrare a absolvenților pe piața muncii, numărul/proporția 

absolvenților care lucrează în specializarea pentru care au fost pregătiți, etc. Acest mod de finanțare 

este unul de tip inovativ. În contextul curentului actual al „noului management public” el realizează 

o legătură directă și mult mai bună între finanțarea universităților și performanța care se așteaptă 

de la acestea. Totuși, dezbaterile ce au loc la nivelul UE menționează dificultățile universităților în 

măsurarea adecvată a indicatorilor de performanță, cu efecte în atingerea obiectivelor planificate 

pe termen lung.  
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În practică, formulele de finanțare a învățământului tind să fie de tip mixt, utilizând atât criterii 

de input, cât și de output, criteriile cel mai des întâlnite fiind numărul de studenți înmatriculați și 

numărul de absolvenți. Un exemplu de finanțare bazată pe indicatori de intrare și ieșire ar fi 

finanțarea de stat a IÎS  din Suedia [4]. 

BR= Ns.îa x Cu x 0,4+ Ns.ab x Cu x 0,6, unde: 

BR - Bugetul anual universitar de referință; 

Ns.ia - numărul de studenți fizici la început de an de studii; 

Ns.ab - numărul de studenți echivalenți calculați în baza numărului de credite acumulate la 

sfârșit de an de studii; 

Cu - cost unitar standard pentru un student; 

0,4 și 0,6 – coeficienți care focusează finanțarea pe nivelul de completare a programelor de 

studii. 

Costurile unitare standard pentru un student fiind diferențiate pe domenii de studii de la 1 

pentru studiile umaniste și atingând 6 la domeniul artă. 

Un alt model mix este folosit pentru finanțarea IÎS din Danemarca [4]. Mecanismul de 

finanțare este cunoscut sub numele de modelul „taximetru”. Finanțarea se bazează pe numărul de 

credite obținute de studenți anual. Subvenția financiară este alocată în baza informației anului 

precedent.  Numărul de studenți echivalenți (Nse) fiind calculat după formulă: 

Nse = Numărul de credite anuale/60 de credite. 

Costul per student echivalent variază în funcție de domeniul de studiu. Exista trei nivele 

diferite ale taxometrului:  

Nivelul 1: 42.000 dkr (științe sociale, umanitare;  

Nivelul 2: 64.000 dkr (muzica, IT ”soft”); 

Nivelul 3: 98.000 dkr (sănătate, inginerie); 

Astfel formula finală fiind următoarea: 

Bugetul anual universitar = ∑Nsei x Cusei, unde: 

i – nivelul de studiu 1,2,3; 

Nsei – numărul de studenți echivalenți pentru nivelul concret de studii i; 

Cusei - costul per student echivalent pentru nivelul concret de studii i. 

Un model asemănător este folosit pentru finanțarea universitățile din România [5]. Finanțarea 

IÎS de stat se face pe bază de contract încheiat între Ministerul Educației Naționale şi instituția de 

învățământ superior respectivă. Finanțarea din fonduri publice a IÎS de stat se face din bugetul 

Ministerului de resort și are 3 direcții principale: finanțarea de bază, suplimentară și 

complementară. Din suma alocată în bugetul național pentru finanțarea instituțională a 

universităților se repartizează 1,5% pentru finanțarea situațiilor speciale, care nu pot fi integrate în 

formula de finanțare. Pentru finanțarea granturilor doctorale pentru studenții doctoranzi se alocă o 

sumă calculată în baza domeniului de finanțare.  Suma rămasă se distribuie după cum urmează: 

 

 a) finanțarea de bază: 72%; 

 b) finanțarea suplimentară: 26,50%; 

 c) fondul pentru dezvoltare instituțională: 1,50%. 

 

Sumele atribuite fiecărei universități pentru finanțarea de bază, pentru studenții înmatriculați 

pe baza cifrelor de școlarizare primite de universitate, într-un program de studii universitare de 

licență și de master, se alocă proporțional cu numărul de studenți echivalenți unitari ai acestora. 

Numărul de studenți echivalenți unitari ai universității se determină prin ponderarea numărului fizic 
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de studenți ai acesteia cu coeficienții de echivalare și de cost. Coeficienții de echivalare depind de 

ciclul, forma de învățământ și ramura (domeniul) de știință.  

Bugetul unei universități concrete se calculă după formula: 

Bugetul anual universitar a unei instituții = Nse x Cu, unde: 

Nse – numărul de studenți echivalenți în universitate; 

Cu - costul per un student echivalent calculat determinat în calitate de raport între bugetul 

total destinat pentru finanțarea de bază pe tot sistemul bugetar al IÎS și numărul total de studenți 

echivalenți pe sistemul IÎS bugetare. 

Finanțarea suplimentară are scopul de a stimula indicatorilor de calitate cum ar fi: indicatorii 

de predare și învățare; cercetare științifică, creație artistică, performanță sportivă; orientare 

internațională, orientare regională și echitate socială. 

Finanțarea complementară se realizează pentru subvenții pentru cazare și masă, fonduri 

alocate pe bază de priorități și norme specifice pentru dotări și alte cheltuieli de investiții și reparații 

capitale și fonduri alocate pe baze competiționale pentru cercetarea științifică universitară. 

Aceiași abordare de finanțare de stat formalizată în formulă și bazată pe studenții echivalenți, 

calculați în baza creditelor și ajustați la domeniul de studii, este folosit și în Lituania [8]. 

În contextul reformei universitare Guvernul R.Moldova la 10 iunie 2020 a aprobat HG nr.343 

„Metodologia de finanțare bugetară a instituțiilor publice de învățământ superior” [6]. Scopul 

acestui act legislativ este de a spori utilizarea eficientă și asigura transparența alocării surselor de 

finanțare de la bugetul de stat destinate activității universităților. Metodologia va fi pusă în aplicare 

începând cu 1 ianuarie 2021 în cele 16 instituții publice de învățământ superior cu autonomie 

financiară. Actul normativ stabilește modul de alocare pentru instituțiile publice de învățământ 

superior a finanțării-standard, în bază de cost standard per student și coeficienți de ajustare, 

asociați gradului de complexitate a programelor de studii pentru ciclurile de studii superioare de 

licență și master, a finanțării compensatorii pentru susținerea performanței și a finanțării 

complementare pentru modernizarea bazei materiale și didactice a instituției.  

Conform metodologiei alocațiile bugetare (cu excepția burselor, sumelor destinate pentru 

întreținerea căminelor, îndemnizațiilor pentru membrii consiliilor de dezvoltare strategică, plata 

mobilităților academice, studiile superioare de doctorat) se divizează pentru următoarele direcții 

de finanțare: 

 finanțarea-standard -75%; 

 finanțarea compensatorie pentru susținerea performanței în instituțiile publice de 

învățământ superior - 20%; 

 finanțarea complementară pentru modernizarea bazei materiale și didactice - 5%.  

 

Alocațiile bugetare pentru finanțarea-standard a instituțiilor de învățământ superior includ: 

1) cheltuieli pentru salarizarea personalului științifico-didactic, științific, didactic și didactic 

auxiliar, a personalului de cercetare implicat în desfășurarea programelor de studii și alte 

categorii de personal, precum şi contribuții pentru asigurări sociale și medicale obligatorii; 

2) cheltuieli de achiziționare a mărfurilor, serviciilor și lucrărilor necesare pentru asigurarea 

desfășurării procesului educațional/de cercetare științifică; 

3) cheltuieli pentru procurări de mijloace fixe în scopuri educaționale și de cercetări științifice 

universitare. 

Conform metodologiei numărul de studenți echivalenți se determină prin înmulțirea numărului 

fizic de studenți finanțați din bugetul de stat ai universității cu coeficienții de ajustare corespunzători 

formelor de învățământ și grupurilor de finanțare a programelor de studii pe cicluri de studii. 
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Numărul fizic de studenți finanțați din bugetul de stat va fi raportat la 1 octombrie a anului bugetar 

curent.  

Alocațiile bugetare pentru finanțarea compensatorie se determină în baza indicatorilor de 

performanță conform următoarelor direcții distincte de activitate: 

 procesul de predare-învățare (raportul numărului de studenți de la ciclul de master 

și numărul de studenți de la ciclul de licență, raportul dintre numărul cadrelor didactice 

titulare care au dreptul de a conduce doctorat și numărul total de cadre didactice titulare); 

 cercetarea științifică universitară/performanța artistică/performanța sportivă 

(calitatea resursei umane și fondurile pentru cercetare științifică/performanță 

artistică/performanță sportivă); 

 dimensiunea de internaționalizare (mobilități outgoing, mobilități incoming, fonduri 

atrase din proiecte internaționale (cu excepția celor de cercetare);  

 orientarea socială (burse din fonduri universitare, altele decât cele din bugetul de 

stat, investiții în cămine, alte obiecte de infrastructură, asigurarea stagiilor de practică, locuri 

în cămine studențești). 

 

Finanțarea complementară include cheltuieli pentru îmbunătățirea condițiilor de cazare în 

cămine, modernizarea bazei materiale și didactice, dotarea cu calculatoare/softuri/utilaje, precum 

și acoperirea unor cheltuieli specifice universităților regionale.  

Toate modele prezentate utilizează indicatorul de cost unitar relativ al educației, cel mai des 

ce revine pentru un student echivalent sau student fizic, pentru care nu există un calcul concret pe 

domenii, nivele de educație, etc. Costurile de finanțare al unui student pot fluctua, deoarece diferă 

de costurile generale la nivel de economie. De asemenea, există o abordare diferită în dependență 

de strategia economiei și a țării în întregime. În calitate de exemplu în tabelul 1 sunt prezentate 

costurile unitare pentru un student echivalent în R.Moldova, România, Bulgaria și Lituania [5,6,7,8]. 

 

Tabelul 1. Coeficienții de ajustare pentru grupurile de finanțare a programelor de 

studii 

Grupurile de 

finanțare a programelor 

de studii 

Coeficient de ajustare 

R.Moldova România Bulgaria Lituania 

Științe economice, 

Științe umaniste, Filologie, 

Științe administrative, 

Drept, Servicii publice, 

Jurnalism și informare, 

Turism, Științe ale 

educației, Pedagogie 

1,0 

 

 

 

1,0 

 

 

 

1,6 

 

 

 

1,0 

Științe sociale, 

Antropologia, Filosofia, 

Religia și Teologia, Științe 

ale comunicației, Științe 

politice  

1,0 

 

 

1,0 

 

 

2,0 

 

 

1,0 

Științele naturii, 

Științe chimice, Științe 

biologice, Științe ale 

mediului, Științe fizice, 

1,65 

 

 

 

1,65 

 

 

 

3,0 

 

 

 

1,38 
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Matematică și statistică, 

Chimie, Biologie, Fizică, 

Astronomie, Informatică. 

Lingvistică, studii 

literare, studii lingvistice  
1,65 

 2,0 1.7 

Biologie și biochimie 1,65 1,9 3,0 1,5 

Inginerie și activități 

inginerești, Tehnologii ale 

informației și 

comunicațiilor, Tehnologii 

de fabricare și prelucrare 

1,65 

 

 

1,75 

 

 

3,0 

 

 

2,05 

Arhitectură și 

construcții, Construcții și 

inginerie civilă 

1,75 

 

2,5 

 

3,0 

 

2,05 

Științe ale sportului 1,75 1,86 - 1,38 

Medicina 2,85 2,25 2,5 2,47 

Stomatologie 4,00 2,25 2,5 2,47 

Medicină veterinară  2,85 2,25 5,0 2,47 

Științe agricole 1,75 1,75 - - 

Arte  4,0 - 6,0 3-7,5 -    3,0 – 5,0 

 

Notă* 

 Datele prezentate în tabelul 1 sunt doar pentru a demonstra diferența de abordare a 

politicilor publice, starea economică, diferit potențial de finanțare și direcții strategice ale 

diferitor țări. 

 Lipsa coeficienților demonstrează că programele de studii corespunzătoare se 

finanțează prin alte metode.  

O altă modalitate de finanțare este finanțarea bazată pe performanță, care reprezintă o cale 

de a îmbunătăți finanțarea pe bază de formulă, prin considerarea unor performanțe specifice 

sistemului universitar. Fundamentul acestui model de finanțare este asigurarea de fonduri mai mari 

universităților performante, în comparație cu universitățile mai puțin performante. Astfel, includerea 

și creșterea rolului competitivității în educație și cercetare au scopul de a stimula universitățile mai 

puțin performante, din moment ce principiul competitivității promovează recompensarea 

rezultatelor bune obținute. În multe țări, mecanismul de finanțare a învățământului superior s-a 

schimbat în ultima perioadă pentru a recompensa direct succesul, inclus în formula de finanțare de 

bază. În calitate de exemplu poate fi prezentat modelul de finanțare a IÎS în Finlanda [9]. 

 

Tabelul 2. Modelul de finanțare a IÎS din Finlanda 

 E
D

U
C

A
Ț

I
E

 –
 

4
1

%
 

IMPACTUL CALITATEA INTERNAȚIONALAREA 

Absolvenți studii de master - 14% Studenții 

internaționali 

masteranzi – 1% 
Absolvenți studii de licență - 6% 

 

Credite de 

studiu în alte 

Numărul de studenți 

care au acumulat mai mult 

de 55 de credite – 12% 

Mobilități pentru 

studenți (incoming și 

outcoming) -2% 
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programe de 

studii -2% 

Rezultatele sondajului 

studenților – 3% 

Numărul de absolvenți angajați în câmpul 

muncii – 1% 

 

C
E
R

C
E
T

A
R

E
 –

 

3
4

%
 

Studenți doctoranzi – 9% Studenți 

doctoranzi 

internaționali – 1% 

Publicații științifice – 13% Personal 

internațional angajat în 

predare și cercetare – 

2% 

Proiecte de cercetare finalizate – 10% 

A
L
T

E
  

  
 

C
O

N
S

I
D

E
R

A
Ț

I
I
 –

 

2
5

%
 

Implementări privind dezvoltare strategică -10% 

Cercetări la comanda mediului de afaceri - 8% 

Atribuții naționale – 7% 

Este un model la care Ministerul de resort a ajuns prin mai multe încercări, dar decizia finală 

este în folosul universităților care au misiuni progresive în cercetare și educație. Modelul este 

orientat la obiectivele și viziunea universităților finlandeze 2020 pentru a spori performanțele de 

calitate, internaționalizare mai profundă, profiluri universitare mai clare, eficiență mai mare și 

impact mai puternic în cercetare.  

Finanțarea pe bază de obiective este un alt model de finanțare directă, pentru anumite scopuri 

specifice, care în general corespund proiectelor pe care autoritățile le consideră prioritare la nivel 

național, şi care sunt susținute, din punctul de vedere al direcțiilor de implementare, prin obiectivele 

stabilite la nivel instituțional. Alocarea se face prin competiție sau în mod direct către unele instituții, 

în urma unei negocieri sau fundamentări a cheltuielilor necesare. Deseori finanțarea pe bază de 

obiective este un instrument al managementului public modern, prin care deseori universitățile se 

cooptează pentru atingerea unor obiective de politicii naționale. În esență, autonomia este asigurată 

la nivelul metodelor de implementare și de atingere a obiectivelor politicilor publice, dar finanțarea 

este condiționată de atingerea lor. Acest mod de distribuire a resurselor publice, care uneori 

necesită cofinanțare, limitează autonomia reală a instituțiilor în cheltuirea banilor [2]. 

Finanțarea pe bază de competiție se folosește ca modalitate de repartizare a fondurilor publice, 

pe baza îndeplinirii unor criterii prestabilite, de selecție și evaluare ale capacității și necesității de 

realizare a unor activități specifice, în vederea finanțării acestora pentru atingerea obiectivelor 

specifice urmărite în cadrul competiției. Modalitatea de finanțare prin competiție este utilizată în 

special pentru finanțarea cercetării științifice, dar și a unor obiective de investiție sau dezvoltare 

instituțională. În plus, din cauza presiunilor politice puternice, determinate în principal de noile 

reforme de management public și de diminuare a alocațiilor publice pentru învățământul superior, 

este din ce în ce mai evidentă tendința, la nivelul multor țări ale Uniunii Europene, de a distribui 

subvenții financiare pentru universități prin intermediul unor soluții inovatoare (CHEPS 2010) [2]. 

Finanțarea pe bază de proiecte de obicei ia forma unor concursuri organizate de diverse 

structuri ale administrației publice. Finanțarea pe bază de proiect poate fi legată de activitatea de 

cercetare, întărirea capacității administrative, cooperare inter-instituțională etc. 
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CONCLUZII 

Astfel, elementul central al finanțării contemporane a instituțiilor de învățământ superior din 

fonduri publice ține de dependența de criteriile de finanțare, de proceduri și măsuri de 

responsabilizare instituțională, totalmente în corespunde cu noul spirit al managementului public.  

Cercetările demonstrează că în țările europene se folosește o gamă variată de modele pentru 

finanțarea IÎS. Trăsătură generală remarcată ține de faptul că fondurile destinate finanțării IÎS sunt 

calculate în baza unei formule, care cuprinde atât indicatori de intrare, cât și indicatori de ieșire. 

Granturile bloc bazate pe formulă constituie modalitatea principală de finanțare, dar și granturile 

negociate rămân un mecanism de finanțare important.  

Indicatorii de alocare a granturilor bloc bazate pe indicatori de intrare enumeră următorii 

indicatori: numărul de studenți, numărul de angajați, mărimea universității etc., pe când indicatorii 

de ieșire sunt mai mult orientați la promovabilitate și angajabilitate, obiective strategice de 

dezvoltare, indicatori de performanță, publicații de cercetare, granturi de cercetare, etc. În țările în 

care fondurile pentru învățământ pot fi separate de cele pentru cercetare, finanțarea bazată pe 

formulă se utilizează pentru învățământ, iar finanțarea cercetării științifice se determină prin 

formulă și competiție. 
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INTRODUCERE 

 

La conferința ministerială de la Roma (2020) statele semnatare a procesului Bologna au 

apreciat realizările și provocările cu care s-au confruntat sistemele de învățământ superior 

naționale. ”Ne reafirmăm angajamentul de a promova și proteja valorile noastre fundamentale 

comune în întreg Spațiul European al învățământuli superior (SEÎS/EHEA) prin dialog politic și 

cooperare intensificate ca bază necesară pentru învățare, predare și cercetare de calitate, precum 

și pentru societăți democratice” au confirmat miniștrii educației, semnând această declarație [1]. 

În anul 2020 sistemul de învățământ superior național a celebrat 15 ani de la semnarea 

declarației Bologna, constatând aceleași probleme comune cu care se confruntă și alte state, 

precum: nivelul ridicat al șomajului, resursele financiare limitate disponibile pentru învățământul 

superior, impactul migrației asupra sistemelor educaționale și sociale - probleme accentuate în mod 

special în contextul pandemiei Covid 19. Cum au aplicat în viață prevederile declarației de la Bologna 

și ce lecții au învățăt universitățile naționale în acest proces? În urma analizei a mai multor rapoarte 

naționale și internaționale, valorificării mai multor studii, precum și a cadrului legal pentru 

învățământul superior voi aborda punerea în aplicare a celor mai importante dimensiuni ale 

procesului Bologna în țara noastră, care au marcat întreaga societate. 

 

PROCESUL BOLOGNA ÎN REPUBLICA MOLDOVA  

 

Republica Moldova a devenit țară participantă la Procesul Bologna din anul 2005 [2,3,4]. De 

atunci și până în prezent, a fost adoptat un cadru legislativ complex pentru ca sistemul de educație 

să se alinieze la cerințele diverselor inițiative la nivel European, pentru a crește mobilitatea 

studenților, a șanselor lor pe piața muncii, pentru restructurarea ciclurilor de învățământ superior 

și a programelor de studii, recunoașterea diplomelor la nivel european, asigurarea calității ofertei 

educaționale etc. 
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VALORILE FUNDAMENTALE  

 

La conferința ministerială de la Roma a Spațiului European al învățământulu superior (EHEA, 

2020), miniștrii au afirmat: ”Ne angajăm să menținem autonomia instituțională, libertatea și 

integritatea academică, participarea studenților și a personalului la guvernarea învățământului 

superior și responsabilitatea publică pentru și a învățământului superior.” 

Pentru sistemul de învățământ national, valorile fundamentale ale procesului Bologna rămân 

o provocare în continuare. Au fost întreprinși pași concreți de consolidare a autonomiei universitare, 

inclusiv cea academică, organizațională, a resurselor umane și cea financiară, au fost aprobate 

structuri duale de guvernare universitară, precum Senatul universitar și consiliile de dezvoltare 

strategică instituțională, a fost descentralizată modalitatea de alegere a rectorilor. [7,9,10]. 

Astăzi instituțiile de învățământ superior au libertate în alegerea resurselor umane pentru 

asigurarea calității programelor de studii, cadrele universitare și studenții au libertate în predare, 

învățare și comunicare fără interferențe, instituția de învățământ superior decide asupra structurii 

sale organizatorice, iar în plan finaciar, își administrează resursele financiare și bunurile conform 

misiunii și priorităților instituției etc. [7,11]. 

Deşi au fost realizate anumite progrese, Republica Moldova rămâne în urma statelor oc-             

cidentale în ceea ce priveşte starea autonomiei universitare. Principalele probleme ale au-             

tonomiei universitare în Republica Moldova rămân, ineficienţa procesului de finanţare a sistemului 

universitar, dar și finanțarea activităţilor ştiinţifice fundamentale universitare.  Alocarea fondurilor 

în baza cheltuielilor per student va implica un proces dificil de armonizare a intereselor diferitor 

actori educaționali. Este nevoie de o consolidare a rolului consiliilor de dezvoltare strategică 

instituțională în promovarea imaginii instituționale și a calității programelor de studii. 

 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN TREI CICLURI UNIVERSITARE  

 

În anul 2004 s-a adoptat Legea nr. 71-XVI /2005 cu privire la modificarea și completarea 

Legii învățământului prin introducerea celor 2 cicluri în organizarea învățământului superior (licență, 

master) [5]. În anul 2013 prin Legea 239/2013 cu privire la modificarea și completarea Legii 

învățământului se introduce și al treilea ciclu universitar- studiile superioare de doctorat, ciclul III 

[6] 

Mai târziu, prevederile Codului educației au confirmat introducerea și implementarea ciclului 

I de licență de 3-4 ani, a studiilor superioare de master de 1,5 -2 ani și a ciclului III, studii superioare 

de doctorat – de 3 ani. Pe lângă această structură își au existență și studiile superioare integrate 

care reprezintă primele două cicluri contopite, adoptate în special pentru profesii reglamentate, 

precum cele din domeniul Sănătate etc. În această perioadă de timp avem absolvenți la fiecare din 

ciclurile de studii superioare menționate. Cele mai multe probleme au fost puse în discuție în ce 

privește eficiența primului ciclu de studii superioare, dar și accesul la ciclul II, studii superioare de 

master. 

Participarea la ciclul II, studii superioare master a trezit multe discuții în mai multe state, 

inclusiv în Republica Moldova. Astfel, statul nostru a asigurat pe parcursul anilor accesul la 

programele de master până la 50% din numărul absolvenților de licență. Pe când mai multe state 

europene consideră oportun mai întâi încadrarea acestora a cel puțin un an în câmpul muncii după 

absolvirea studiilor de licență și apoi absolvirea și a studiilor superioare de master. Mai bine de 

jumătate din sistemele de învățământ naționale promovează modelul programelor de studii 

superioare de master de 90 ECTS. Multe abordări sunt și în ce privește calitatea studiilor de master 
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și de doctorat, inclusiv numărul și eficiența școlilor doctorale, care până în present nu au fost 

evaluate extern în scopul acreditării în plan national. 

 

UN SISTEM EUROPEAN DE TRANSFERARE ȘI ACUMULARE DE CREDITE (ECTS)  

 

Odată cu introducerea ciclurilor de studii prin legile menționate, inclusiv și Codul educației a 

fost introdusă și noțiunea de credit ECTS, care devine ”unitate de măsură  a cantității de muncă a 

unui student [12,13]. 

O serie de acte normative au susținut introducerea sitemului de credite transferabile, dar și 

dezvoltarea programelor de studii superioare prin mai multe etape, precum: 

- introducerea noțiunii de ”rezultate ale învățării”; 

- stabilirea de module sau discipline și alocarea de credite; 

- tipurile de cursuri/unități de cursuri; 

- tipurile de activități de învățare; 

- tipurile de evaluare. 

Pentru a putea compara rezultatele obținute de studenți din diferite universități a fost 

introdusă și o scală de evaluare fixată și în Codul educației.  Introducerea sistemului de credite 

ECTS a condus și la utilizarea unor noi instrumente, precum contractul de învățare de tip ECTS, 

structuri de consiliere cu persoane–cheie, precum coordonatorul institutional ECTS, recunoașterea 

perioadelor de studii, catalogul cursurilor [12,13]. 

Introducerea Suplimentului la Diploma de studii este un instrument promovat de miniștri la 

adoptarea comunicatului de la Berlin (2003), care are misiunea ca fiecare absolvent să obțină gratis 

acest supliment, completat în limbile română și engleză, care contribuie la facilitarea angajării și 

recunoașterii academice pentru următoarele cicluri de studii. 

 

UN CADRU NAȚIONAL AL CALIFICĂRILOR CORELAT CU CADRUL EUROPEAN AL 

CALIFICĂRILOR 

 

Cadrul Național al Calificărilor (CNC) își are pornirea de pe agenda procesului Bologna în 

perioada anilor 2001-2003. După o perioadă intensivă de lucru, Comisia Europeană aprobă Cadrul 

European al Calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții (CEC), care stabilește corespondența 

între sistemele naționale de calificări și are menirea de-a face mai transparente și mai ușor de 

înțeles sistemele de învățământ naționale, dar și a calificărilor. Recomandarea 2008/C111/01/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului Privind stabilirea Cadrului European al Calificărilor pentru 

învățarea de-a lungul vieții a intrat în vigoare în 23 aprilie 2008. Conform acestei recomandări către 

anul 2010 toate statele membre aveau misiunea să stabilească corespondențe între sistemele 

naționale de calificări și Cadrul European al Calificărilor prin corelarea nivelurilor proprii de calificare 

cu nivelurile stabilite prin CEC. [11,17]. Însă în sistemul de învățământ național Cadrul Național al 

Calificărilor a fost aprobat doar în anul 2017, unde a fost realizată și corelarea cu cel european. La 

această etapă încă nu au fost definitivate standardele de calificare pentru domeniile de formare 

profesională și nu a demarat procesul de  autocerticare a acestuia, ceea ce face mai anevoioasă 

recunoașterea actelor de studii și a  calificărilor [18]. 

Raportul ”The European Higher  Education Area in 2020. Bologna process. Implementation 

report” prezintă situația dezvoltării CNC în contextul celor 10 pași definiți de grupul de lucru QF-

EHEA. Astfel, actualmente 30 de țări au finalizat elaborarea și autocertificarea CNC, alte 12 state 

sunt foarte aproape de a finaliza procesul respectiv, iar alte 8 state-membre au aprobat acte 

legislative privind CNC, dar nu au demarat procesele de elaborare a CNC [8]. 
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UN SISTEM DE ASIGURARE A CALITĂȚII  

 

Implementarea unui sistem de asigurare a calității în învățământul superior din Republica 

Moldova a demarat odată cu elaborarea unui cadru legislativ și normativ relevant pe această 

dimensiune.  Luând în considerare că o perioadă suficient de lungă (mai bine de 8 ani) în țară nu a 

existat o agenție pentru acreditarea instituțională sau a programelor de studii, după anul 2010 au 

fost implementate proiecte TEMPUS destinate asigurării calității în învățământul superior. Astfel, 

proiectul” The implementation of the Institutional System of Quality Internal Assurance in Higher 

Education of Republic of Moldova” (2009) a oferit ocazia de a elabora ghidul Criteriile de evaluare, 

Indicatorii și Procedurile de evaluare internă a programelor educaționale în învățământul superior, 

care au stat la baza Recomandărilor-cadru pentru structurile de asigurare a calității interne. Ulterior 

prin Legea nr.239/ 2013 de modificare a Legii învățământului (1995) a fost introdusă noțiunea de 

asigurare a calității și crearea unei structuri de asigurare a calităţii - Agenția Națională de Asigurare 

a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP). Ulterior, Codul educației (2014) aduce claritate în 

toate procesele de asigurare a calității în concordanță cu Standardele și liniile directorii europene 

de asigurare a calității în învățământul superior (ESG 2015). Consolidarea sistemeler de asigurare 

a calității interne și externe a luat amploare după ce și-a început activitatea Agenția Națională de 

Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (anterior ANACIP) [7,18,19]. 

La această etapă constatăm că evaluării externe a calității în vederea acreditării au fost 

supuse majoritatea programelor de studii superioare de licență, rămân prioritare evaluările externe 

în vederea acreditării programelor de master și doctorat. Cu toate că Codul educației prevede și 

acreditarea instituțională, acest proces încă nu a demarat din cauze obiective. Pentru transparența 

deplină a proceselor de evaluare externă a calității este necesar ca ANACEC să obțină înregistrare 

în Registrul European al Agenților de Asigurare a calității în învățământul superior (EQAR), lucru 

care deocamdată nu s-a întâmplat [21]. 

De ce au nevoie universitățile de acreditare? Acreditarea permite instituțiilor de învățământ 

superior din țară să poată desfășura procesul de studii, dar și să organizeze examenul de finalizare 

a studiilor, precum și oferă dreptul unei instituți de a emite diplome sau alte acte recunoscute de 

minister. În plan international, acreditarea oferă recunoaștere internațională a instituției, precum 

și recunoaștere reciprocă a diplomelor de studii și a calificărilor [22]. 

Miniștrii educației, semnatari ai declarației de la Roma (2020) [1] au punctat pe această 

dimensiune: ”Ne angajăm să ne asigurăm că aranjamentele noastre externe de asigurare a calității 

acoperă învățământul superior transnațional din EHEA cu standarde egale ca și pentru utilizare 

internă. Având în vedere necesitatea unei flexibilități sporite și a deschiderii căilor de învățare, a 

unor unități mai mici de învățare și a unor sinergii mai mari între instituțiile de învățământ superior, 

încurajăm o utilizare orientată spre îmbunătățire a ESG-2015, pentru a sprijini inovarea în 

învățământul superior și asigurarea calității acestuia” [19]. 

Promovarea mobilității prin înlăturarea obstacolelor care stau în calea circulației libere a 

studenților și profesorilor, cercetătorilor, personalului administrativ. Uniunea Europeană prin 

intermendiul Programului Erasmus+ sprijină mobilitățile internaționale de credit/mobilitatea 

persoanelor în scop educaţional în învăţământul superior. Promovarea mobilității academice și a 

internaționalizării învățământului superior din țară se regăsește ca obiectiv în documentate de 

politici naționale, precum Codul educației (2014), dar și în cadrul unor angajamente internaționale 

stabilite prin aderarea Republicii Moldova la Procesul de la Bologna (2005) și semnarea Acordului 

de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (2014). Cadrul normativ pentru 

promovarea mobilităţii academice în învățământul superior din Republica Moldova este reglementat 

prin Regulamentul-cadru cu privire la mobilitatea academică în învățământul superior, recent 
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complementat cu Recomandări–cadru privind organizarea mobilităților academice și a recunoașterii 

perioadelor de mobilitate” [23,24]. 

Actualmente observăm o creștere a mobilității academice și o participare mai amplă a 

cadrelor universitare și a studenților. 

 

Mobilitatea internaţională Erasmus+  Acțiunea cheie nr. 1 Mobilitatea creditară, KA1,  

anii 2017-2019 

Anul 

Numărul  

proiectelor finanțate 

de UE 

(proiecte ICM în 

cadrul programului 

Erasmus+) 

Gradul de 

valorificare a 

mijloacelor 

financiare 

alocate din 

fonduri 

europene** 

Rezultatele obținute 

urmare realizării acestor 

proiecte prin prisma 

implementării PNAAA 

in 

derulare* 
finisate Planificat  Realizat  

2017 0 

506 

mobilități 

65 proiecte 

100% 

400 de 

mobilități; 

50 de 

parteneriate 

inter 

universitare 

506 mob. 

(126,5%) 

65 proiecte 

(130%) 

2018 

545 

mobilități 

70 

proiecte 

0 cca 70% 

400 de 

mobilități; 

50 de 

parteneriate 

inter 

universitare 

545 mob. 

(136,25%) 

70 proiecte 

(140%) 

2019 

566 

mobilități 

134 

proiecte 

0 cca 30% 

400 de 

mobilități; 

50 de 

parteneriate 

inter- 

universitare 

566 mob. 

(141,5%) 

65 proiecte 

(268%) 

 

* Durata proiectelor ICM (International Credit Mobility) este de 24/36 luni  

** Gradul de valorificare a mijloacelor financiare în cadrul proiectelor ICM Erasmus+ la etapa de 

finalizare este de cca 100% 

 

Printre provocări în ce privește mobilitatea academică sunt: cunoașterea slabă a limbilor de 

circulație internațională; număr insuficient de programe cu predare în limbi de circulație 

internațională; capacitate redusă a universitățlor de a promova mobilitățile academice și respectiv 

anumite probleme la recunoașterea rezultatelor acestora, capacitate redusă de a atrage studenţii 

internaţionali la programele de studiu oferite de universitate, vizând mai cu seamă ţările cu o 

pronunţată creştere demografică; infrastructură de studii și cazare mai puțin dezvoltate în 

comparație cu condițiile din universitățile străine; pasivitatea unui număr mare de studenți şi 

profesori privind mobilitățile academice etc. Universitățile urmează să-și consolideze eforturile în ce 

privește internaționalizarea învățământului superior și cercetării [25].  
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CONCLUZIE  

 

Cooperarea europeană şi globală între universităţile din țările noastre va conduce la 

compatibilizarea, comparabilitatea şi convergenţa sistemelor noastre de învăţământ superior. În 

acelaşi timp, le va face mai inovative şi le va ajuta să răspundă nevoilor naţionale. 

Va fi necesară actualizarea rapidă a cunoștințelor, abilităților și competențelor pentru a 

răspunde provocărilor și a dezvolta oportunitățile pe care le va aduce noul deceniu. Instituțiile de 

învățământ superior vor continua să își diversifice oferta de învățare și să inoveze în conținuturi și 

moduri de livrare pentru a răspunde nevoilor crescânde de gândire inovatoare și critică, inteligență 

emoțională, leadership, muncă în echipă și abilități de rezolvare a problemelor. 
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Florentin Paladi, expert Reforma Sistemului de Învățământ Superior 

 

Alegerea carierei didactice actualmente devine un subiect destul de abordat și necesar 

sistemului de învățământ din Republica Moldova. Deși atestăm mai multe studii, rapoarte dar și 

cercetări științifice privitor la imaginea cadrului didactic în societate, privitor la statutul profesiei 

didactice, la condițiile de muncă a cadrelor didactice, la problemele persistente în sistemul de 

învățământ general și superior, totuși cea mai dureroasă și dominantă dintre ele reprezintă 

diminuarea numărului de tineri absolvenți care aleg această profesie. Privitor la lipsa cadrelor 

didactice cu care se confruntă unele țări, putem menționa că alături de Austria, Danemarca, 

Germania și Luxemburg care se confruntă cu o lipsă a cadrelor didactice, în principal din motive 

demografice (din cauza vârstei medii a cadrelor didactice, chiar dacă tendința actuală de vârstă de 

pensionare mai mare din motive financiare ar trebui să reducă impactul vârstei piramida populației 

pedagogice1 şi Republica Moldova nu este o excepţie. Evolutiv, din anul 2016 până în anul 2020, 

privitor doar la numărul cadrelor didactice necesare în sistemul de învățământ general din Republica 

Moldova, acesta a crescut de la 1063 la peste 2174 de cadre didactice necesare. 

Alte ţări cum ar fi: Belgia (nl), Republica Cehă, Anglia, Franța, Ungaria, Polonia și Portugalia 

- nu se confruntă cu un deficit general de profesori calificați, cu excepția subiectelor științifice sau 

tehnologice, iar în cazul Portugaliei există chiar un surplus semnificativ de cadre didactice care sunt 

șomeri. Aici, din nou, situația din aceste țări este foarte eterogenă în multe privințe 2. 

Acest fenomen care generează efecte grave asupra sistemului educațional național, constituie 

o prioritate pentru Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării exprimată în documentele Strategia 

Națională de Dezvoltare Moldova 2020 și Strategia Educaţia 2020. Unul din obiectivele specifice ale 

acest documentui prevede sporirea atractivităţii profesiei de cadru didactic, atragerea şi menţinerea 

cadrelor performante în sistem, astfel încît vîrsta medie a cadrelor didactice în sistemul de 

învăţămînt să scadă cu 3 ani până în 2020, salariul mediu în activitatea didactică să fie la nivelul 

salariului mediu pe economie 3.  

Este cunoscut faptul că alegerea unei viitoare profesii de către tineri este determinată de mai 

mulți factori. Pe lângă așa factorii ca familia, grupul de prieteni, şcoala, mass media există şi factori 

                                                

 
1 Study on Policy Measures to improvem the Attractiveness of the Teaching Profession in Europe. Final report. Volume 2. 

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. 400 p.  
2Ibidem. 
3Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”. Disponibil:   https://ust.md/wp-

content/uploads/2019/03/2.Strategia-de-dezvoltare-a-educatiei-2014-2020_2014.pdf]. 
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care impulsionează anume alegerea carierei didactice. În ultima perioadă găsim tot mai multe 

clasamente privind motivele pentru care candidaţii la admitere aleg profesia didactică. 

S.M. Brookhart şi D.J. Freeman au evidențiat cele mai importante grupuri de motive care 

influențează alegerea unei carierei didactice, şi anume: intrinseci, extrinseci și altruiste. Potrivit 

Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD, 2005), printre grupurile de motive, 

fac parte: plăcerea de a lucra cu copii și adolescenții, dorinţa de a face o contribuție socială, activităţi 

diferenţiate, securitatea locului de muncă, beneficiile locului de muncă, bucuria de predare, 

compatibilitatea cu alte interese și activități, compatibilitatea cu viața de familie și auto-educația4.  

În acest sens elaborarea unei concepții şi implementarea serviciilor de ghidare în cariera 

didactică ca parte integrantă a serviciilor publice educaţionale, ar putea reprezenta un mijloc de 

soluționare a aceastei probleme. Actualmente în afară de activitățile organizate de către psihologii 

școlari în instituțiile de învățământ general nu există un cadru organizațional bine structurat sau un 

mecanism definitivat care ar prevedea ghidarea tinerilor în cariera didactică. Criza actuală a cadrelor 

didactice în domeniul educațional atât la nivel general, cât și universitar este determinată în mare 

măsură de percepția din partea liceenilor față de profesia de pedagog. 

Pentru a identifica totuși care sunt de fapt realitățile, și ce măsuri ar trebui să întreprindă 

statul pentru ca cariera didactică să devină una atractivă pentru elevi, ne-am propus în cadrul unei 

cercetări să identificăm opinia liceenilor care ar fi intervenţiile din partea statului/şcolii pentru ca 

elevii să aleagă această profesie. Așadar, în cadrul experimentului au participat 400 de liceeni din 

trei instituții de învățământ general. Din numărul total de elevi, implicați în experiment, 52% au 

constituit elevii clasei a X-a, 32% – elevii clasei a XI-a şi 16% – elevii clasei a XII-a. 

Opinia elevilor clasei a X-a o vedem reprezentată grafic în figura de mai jos: 

 

 
Figura 1. Acțiuni propuse de către elevii clasei a X-a5 

 

Analizând figura supra, putem menționa că 33% dintre elevii claselor a X-a susțin că 

majorarea corespunzătoare a salariului cadrelor didactice și condițiile mai bune de lucru ar 

reprezenta o măsură eficace pentru ca elevii să aleagă ulterior o cariera didactică, 16% susțin că 

                                                

 
4  OECD. Building a high-quality teaching profession: Lessons from around the world. Background report for the international 

summit on the teaching profession. Paris: OECD, 2011. Disponibil: http://asiasociety.org/files/lwtw-teachersummit.pdf   
5 Savva, M. Students perception of the statue and the value of the teacher in the society. In: East European Scientific Journal, 

No. 8(48), 2019, pp. 4-10.  https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/04-10-Savva-M.-VOSPRIYaTIE-

STARShIKLASNIKOV-OTNOSITELNO-STATUTA-I-CENNOST-PEDAGOGA-V-SOVREMENNOOM-

OBShESTVE.pdf 

33%

15%

8%

5%

10%

16%

8%

5%

Majorarea corespunzătoare a salariului și condiții mai bune

Reducerea și digitalizarea documentelor

Motivaţia către cariera didactică, trezirea interesului

Cercuri de dezvoltare a abilităţilor către cariera didactică

Privelegii sociale

Selecţia liceenilor pentru a preda claselor inferioare

Activităţi de ridicare/promovare a prestigiului cadrului didactic

Ghidarea, orientarea către cariera didactică

http://asiasociety.org/files/lwtw-teachersummit.pdf
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este necesar selecția liceenilor pentru a preda anumite discipline claselor inferioare pentru a le trezi 

interesul, alte 15% susțin că reducerea și digitalizarea documentelor școlare, 10% dintre elevii 

clasei a X-a susțin că privelegiile sociale pot face atractivă pentru elevi această profesie, a câte 8% 

susțin că elevii trebuie motivați către cariera didactică prin trezirea interesului față de această 

profesie, dar și necesitatea implementării activităților de ridicare/promovare a prestigiului carierei 

didactic. Din numărul total al elevilor claselor a X-a, a câte 5% consideră că una dintre posibilele 

acțiuni care i-ar motiva este că școala trebuie să organizeze cercuri de dezvoltare a abilităților către 

cariera didactică și că este nevoie de ghidare, orientare către cariera didactică 

Analizând rezultatele elevilor clasei a XI-a, reprezentăm grafic în Figura 2 acțiunile propuse 

de aceștia: 

 

 

 
 

Figura 2 Acțiunile propuse de elevii clasei a XI-a6 

 

 

Analizând Figura 2 putem spune că 30% dintre elevii clasei a XI-a au propus asigurarea unui 

salariu atractiv și asigurarea unor condiții mai bune, iar alte 23% au propus organizarea întâlnirilor 

cu studenții de la universitate. Alte 15% dintre elevi au propus micșorarea numărului de elevi în 

clasă, iar  20% au propus ghidarea, orientarea către cariera didactică. Cei mai puțini dintre elevii 

clasei a XI-a au propus introducerea disiciplinei Pedagogie în școli (3%), activități de ridicare a 

prestigiului cadrului didactic (7%) și cunoașterea pedagogilor model (2%). 

În Figura 3 vedem reprezentate grafic măsurile propuse de către elevii clasei a XII-a:

                                                

 
6 Ibidem. 
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Fig. 3 Acțiunile propuse de elevii clasei a XII-a7  

 

Astfel, din numărul elevilor clasei a XII-a 30% au propus că statul trebuie să asigure un salariu 

motivant, exact ca și majoritatea elevilor din celelalte clase. Câte 14% au propus organizarea 

seminariilor cu părinții despre facilitățile carierei didactice și organizarea training-urilor educaționale 

privind ghidarea elevilor în cariera didactică. Promovarea imaginii profesorului reprezintă o acțiune 

propusă de alte 13% dintre elevii clasei a XII-a, iar alte 12% susțin acordarea facilităților sociale 

celor care profesează această profesie.  Alte 9% susțin că pentru ca tinerii să aleagă această 

profesie este nevoie de motivarea, ghidarea către cariera didactică și informarea, prezentarea 

profesorilor model. Generalizând toate aceste acțiuni putem spune că totuși dominant majoritatea 

au propus implementarea acțiunilor de ordin financiar.  

 

Recomandări pentru cadrele didactice: 

1. Încurajarea tinerilor privind implicarea în activitățile de promovare a profesiei 

pedagogice. 

2. Manifestarea unei atitudini pozitive față de cadrele didactice în mediul social. 

3. Abordarea unei atitudini pozitive față de colegii de breaslă. 

4. Atragerea a cât mai mulți elevi privind implicarea acestora în activități de promovare 

a profesiei didactice, profesorul anului, debutul anului.  

5. Crearea climatului psihologic și relațional favorabil pentru relizarea cu succes a 

activităților de promovare a profesiei. 

6. Implicarea activă în activitățile de ghidare a elevilor în cariera didactică. 

 

Recomandări pentru managerii instituțiilor de învățământ general: 

1. Abordarea unei atitudini pozitive și deschise față de un mediu prietenos și sigur 

pentru autodezvoltare.  

2. Încurajarea cadrelor didactice din instituție privind creșterea nivelului de competență. 

3. Crearea parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ general și universități, care 

dezvoltă programe de formare inițială și continuă cu profilul științe ale educației. 

                                                

 
7 Ibidem. 
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Recomandări pentru factorii de decizie la nivel național: 

1. Crearea unei platforme interactive privind monitorizarea cererii și a ofertei cadrelor 

didactice pe piața muncii, cât și alte aspect importante ce țin de ghidarea tinerilor în cariera 

didactică.  

2. Măsuri de îmbunătățire a salariilor cadrelor didactice debutante. 

3. Acțiuni de promovare a statutului, imaginii profesionale a cadrelor didactice la nivel 

național. 

4. Organizarea campaniilor media atât la televiziune, cât și în mediul online privind 

promovarea rolului/prestigiului profesorului în societate. 
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Andrei Popa, expert Reforma  

Sistemului de Învățământ Superior 

 

Economia bazată pe cunoaștere are ca reper folosirea informațiilor din toate activitățile 

umane, informații care constituie cunoașterea propriu-zisă ce are un impact economic şi social 

important. Progresul tehnico-științific, revoluțiile industriale și tehnologiile post-industriale bazate 

pe digitalizarea informațiilor și comunicării (TIC) a condus la situația când relațiile economice au 

evoluat într-o formă ce combină schimburile economice reale cu o lume virtuală a informațiilor 

criptate, șterge distanțele dintre producătorii de valoare, iar informația a devenit o valoare ce 

produce valoare.  

Pe lângă factorii economici tradiționali – zăcămintele naturale și pământul, capitalul, munca – 

în economia contemporană sunt prezente și indispensabile de procesul creării valorii adăugate – 

cunoașterea și managementul informațiilor, aceste două elemente devenind nucleu al 

competențelor specialistului contemporan. 

Astfel, dezvoltarea competențelor și conceperea educației bazate pe dezvoltarea 

competențelor necesare pentru activitatea în noile condiții ale economiei bazate pe cunoaștere, 

devin iminente. 

 

Ca și concept, competența reprezintă priceperea și capacitatea cuiva de a se pronunța asupra 

unei probleme, având o părere întemeiată pe cunoașterea adâncă a lucrurilor, precum și aptitudinea 

de a exercita anumite atribuții specifice cunoașterii ce o deține. 

 

Cerințele actuale față de resursa umană de pe piața muncii, precum și cerințele societății 

contemporane se schimbă permanent. Multe țări deja se confruntă cu niveluri nesatisfăcătoare de 

angajare a absolvenților. În aceste condiții, noțiunea de învățare bazată pe competențe 

(Competence-Based Learning) capătă o relevanță tot mai mare pentru instituțiile și sistemele de 

învățământ superior. Acest deziderat este de actualitate în țările din Spațiul European al 

Învățământului Universitar – EHEA (European Higher Education Area), unde modificarea viziunii 

despre predare și învățare a fost impulsionată de Procesul de la Bologna, urmărind ca scop al 

politicilor sale corelarea abilităților absolvenților cu nevoile pieței muncii, dezvoltarea cooperării 

universitate - întreprinderi și ocuparea postuniversitară. 

Actualmente, în învățământul superior sunt utilizate unele definiții care uneori sunt confundate 

ca fiind sinonime. Astfel, competențele și finalitățile învățării sunt doi termeni educaționali care 

pot crea confuzie. Deși competențele și finalitățile descriu cunoașterea dobândită de studenți la 

unitatea de curs (finalitățile cursului) sau pentru programul de studii în ansamblu (finalitățile 

programului), acesta nu înseamnă același lucru.  

Agenția pentru Formare din Marea Britanie (The UK Training Agency) definește că: 

„Dezvoltarea standardelor trebuie să se bazeze pe noțiunea de competență care este definită ca 
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abilitatea de a desfășura activități în cadrul unei ocupații. Competența este un concept larg care 

întruchipează abilitatea de a transfera abilități și cunoștințe în situații noi din sfera ocupațională. 

Aceasta cuprinde organizarea și planificarea muncii, inovarea și soluționarea activităților non-rutină. 

Ea include acele calități de eficiență personală care sunt necesare la locul de muncă în relațiile cu 

colegii de serviciu, managerii și clienții.” 8 

Experții în domeniu 9 10 definesc Competență ca un cadru general care descrie cunoștințele, 

abilitățile și comportamentele dorite ale unui student care absolvă un program (sau care finalizează 

un curs). Competențele definesc în mod obișnuit abilitățile și cunoștințele aplicate care permit 

oamenilor să performeze cu succes în contexte profesionale, educaționale și în alte contexte de 

viață. Pe de altă parte, Finalitatea (rezultat, outcome) este un normativ foarte specific care descrie 

exact ceea ce va putea face un student într-un mod măsurabil. Totodată, finalitatea învățării este 

scrisă astfel încât să poată fi măsurată sau evaluat. Finalitatea se concentrează pe ceea ce studentul 

poate face la sfârșitul unui program (sau curs). Pot să existe mai multe finalități măsurabile definite 

pentru o anumită competență. Astfel, finalitățile învățării stau la baza unui program de evaluare 

care se concentrează pe ceea ce un student poate sau ar trebui să poată face fie la finalizarea unui 

curs, fie la absolvirea unui program.  

Se constată că termenul finalitate (finalități) a învățării este utilizat mai frecvent în contextul 

unui program sau curs de instruire. Termenul de competență este mai frecvent utilizat în raport cu 

activitatea profesională propriu-zisă. 

Făcând o evaluare a abordărilor despre competențe și finalități, autorii Declan Kennedy, Áine 

Hyland și Norma Ryan 11 menționează proiectul ”Tuning Educational Structures in Europe” în cadrul 

căruia au fost identificate 17 competențe generice:  

 

1. Capacitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară 

2. Recunoașterea diversității și multiculturalității 

3. Cunoștințe de bază în domeniul de studiu 

4. Cunoștințe de bază în domeniul profesiei 

5. Capacitate de analiză și sinteză 

6. Capacitatea de a aplica cunoștințele în practică 

7. Capacitatea de a genera idei noi (creativitate) 

8. Capacitatea de adaptare la situații noi 

9. Capacitatea de a învăța 

10.  Abilități critice și autocritice 

11.  Luarea deciziilor 

12.  Deprinderi elementare în informatică (procesarea textelor, bazelor de date, alte utilități) 

13.  Angajament etic 

14.  Abilități interpersonale 

                                                

 
8 Training Agency (1989): Development of Accessible Standards for National Certification Guidance, in Note No.1, 
Sheffield Employment Department/Training Agency. 
9 Hartel R.W.,  Foegeding E.A.,  Learning: Objectives,Competencies, or Outcomes?, [online, accesat pe 08.12.2020] 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1541-4329.2004.tb00047.x  
10 Gosselin David, Competencies and Learning Outcomes. University of Nebraska-Lincoln [online, accesat pe 25.11.2020] 
https://serc.carleton.edu/integrate/programs/workforceprep/competencies_and_LO.html  
11 Kennedy Declan, Hyland Áine, Ryan Norma, Learning Outcomes and Competences.  [online, accesat pe 11.11.2020] 
http://supporthere.org/sites/default/files/2._paper_los_and_competences_bologna_handbook.pdf  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1541-4329.2004.tb00047.x
https://serc.carleton.edu/integrate/programs/workforceprep/competencies_and_LO.html
http://supporthere.org/sites/default/files/2._paper_los_and_competences_bologna_handbook.pdf
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15.  Cunoașterea unei a doua limbi 

16.  Comunicare orală și scrisă în limba maternă 

17.  Abilități de cercetare 

 

Cercetările efectuate de Comisia Europeană prin intermediul EACEA (Education, Audiovisual 

and Culture Executive Agency) și experții HERE (Higher Education Reform Expert) relevă că, pe 

lângă cunoștințele și deprinderile de specialitate (finalitățile cunoașterii profesionale), angajatorii 

solicită ca absolvenții să mai aibă și alte competențe, indispensabile de activitatea profesională, 

cum ar fi: 

 

• abilități de comunicare (scris și oral; tehnice și non-tehnice) - cu persoane din diverse 

categorii sociale și medii;  

• lucrul în echipe, în special echipe compuse din specialiști din diverse omenii și medii. Se 

pune accentul pe interdisciplinaritate;  

• înțelegerea și aplicarea gândirii sistemice; 

• participare în planificarea strategică 

• capacitatea de a gândi critic și independent 

• abilitatea de a lucra cu mai mulți stakeholderi  

• capacitate de a-și mobiliza și concentra eforturile pentru realizarea sarcinii, proiectului 

sau livrabilelor care servesc uni client privat autohton sau extern, public sau grup comunitar. 

 

Fructificarea acestor solicitări ale pieței muncii, impune universitățile să regândească atât 

viziunea asupra dezvoltării curriculare, cât și a procesului de predare – învățare. 

Asociația Universităților Europene (EUA – European University Association) prin intermediul 

proiectului EFFECT ”European Forum for Enhanced Collaboration in Teaching” 12  a înaintat 10 

principii de perfecționare a învățării și predării: 13 

Experiența învățării în învățământul superior sprijină și permite dezvoltarea 

studenților ca cetățeni activi și responsabili, gânditori critici, rezolvatori de probleme, 

echipați pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Învățământul superior oferă oamenilor 

încrederea și abilitățile necesare pentru a trăi și a învăța într-o lume în schimbare, capabili să 

abordeze proactiv marile provocări ale lor și ale lumii. 

Învățarea și predarea sunt centrate pe student. Universitatea trebuie să ofere posibilități 

de învățare ce iau în considerație nevoile și capacitățile diferitor studenți. Trebuie să formeze o 

cultură și un mediu în care să poată avea loc învățarea reciprocă între studenți și profesori. Studenții 

sunt implicați activ în calitate de co-creatori în toate aspectele activității de învățare și, în 

parteneriat cu personalul instituției, poartă responsabilitatea pentru propria lor învățare.  

Angajamentul față de învățare și predare este parte integrantă a scopului, misiunii 

și strategiei universității. Perfecționarea învățării și predării necesită ca misiunea universității să 

reflecte scopul educațional și valorile instituției. Sunt necesare strategii instituționale cuprinzătoare, 

                                                

 
12 European University Association: EFFECT project [online, accesat la 24.11.2020] https://eua.eu/101-projects/560-
effect.html  
13  EUROPEAN FORUM FOR ENHANCED COLLABORATION IN TEACHING [online, accesat la 24.11.2020] 
https://eua.eu/downloads/content/ten%20european%20principles%20for%20the%20enhancement%20of%20learning%2
0and%20teaching16102017.pdf  

https://eua.eu/101-projects/560-effect.html
https://eua.eu/101-projects/560-effect.html
https://eua.eu/downloads/content/ten%20european%20principles%20for%20the%20enhancement%20of%20learning%20and%20teaching16102017.pdf
https://eua.eu/downloads/content/ten%20european%20principles%20for%20the%20enhancement%20of%20learning%20and%20teaching16102017.pdf
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bazate pe valori, pentru a ghida inițiativele de învățare și predare și pentru a spori impactul și 

durabilitatea acestora. 

Leadership-ul instituțional promovează și permite activ perficționarea învățării și 

predării. Strategia instituțională necesită ca leadership-ul universitar să sprijine și să mențină 

accentul pe învățare și predare. 

Învățarea și predarea este un proces colaborativ și colegial care implică colaborarea 

în întreaga universitate și cu comunitatea mai largă. Întreaga instituție, inclusiv studenții, 

personalul administrativ și tehnic, este implicată activ în învățare și predare. Oportunitățile din 

sectoarele privat, public și voluntar sunt esențiale pentru a permite studenților și absolvenților să 

îndeplinească roluri semnificative într-o societate în continuă schimbare. Procesele de învățare și 

predare promovează în cele din urmă responsabilitatea socială. 

Învățarea, predarea și cercetarea sunt interconectate și se îmbogățesc reciproc. 

Conexiunea dintre cercetare și educație este esențială pentru a stimula inovația și creativitatea în 

experiența de învățare și pentru a avansa cunoștințele. Învățarea și predarea în universități se 

bazează pe cunoașterea obținută prin cercetare și încurajează studenții să se angajeze în cercetare 

și crearea de noi cunoștințe. 

Predarea este baza pentru practica academică și este respectată ca fiind științifică 

și profesională. Ca o funcție de bază a învățământului superior, predarea este recunoscută ca o 

activitate profesională și calificată, care este promovată activ prin recrutare, dezvoltarea 

personalului (inclusiv dezvoltarea profesională continuă) și scheme de promovare. Personalul 

universitar cu diverse responsabilități de predare este sprijinit atât în îndeplinirea rolului ce îl are, 

cât și în dezvoltarea practicii (experienței) personale pentru a face față circumstanțelor în 

schimbare. Instituția promovează cercetarea propriilor practici de învățare și predare, iar profesorii 

sunt încurajați să se angajeze activ în stagii de învățare și predare pentru a disemina experiența 

proprie. 

Comunitatea universitară explorează activ și apreciază diversele abordări ale 

învățării și predării care respectă diversitatea studenților, beneficiarilor-părți interesate 

și disciplinelor. Furnizarea de învățământ superior trebuie să abordeze diversitatea studenților, 

disciplinele, scopurile și rezultatele învățării. Proiectarea învățării trebuie să fie bazat pe conținut 

disciplinar, diverse informații disponibile despre modul în care studenții învață, precum și informații 

disponibile despre progresul studentului. 

Pentru a sprijini și a permite perfecționarea învățării și predării sunt necesare 

resurse și structuri durabile. Pentru dezvoltarea și desfășurarea predării trebuie să existe o 

finanțare adecvată și durabilă. Resursele sunt alocate și utilizate pentru a sprijini o abordare 

strategică pe termen lung referitoare la îmbunătățirea învățării și predării. Învățarea și predarea 

sunt structurate într-un mod durabil, cu un leadership repartizat pe nivele și responsabilități clar 

articulate, inclusiv la nivel de disciplină și program. 

Asigurarea instituțională a calității în învățare și predare are ca scop perfecționarea 

și este o responsabilitate comună a personalului și a studenților. În conformitate cu cadrul 

standardelor și ghidurilor, asigurarea instituțională a calității dezvoltă procese flexibile, adecvate 

scopului, adecvate pentru a evalua și demonstra calitatea experienței de învățare. Managementul 

calității este orientat spre îmbunătățirea continuă și încurajarea unei culturi care să angajeze 

întreaga comunitate universitară în asigurarea și îmbunătățirea calității învățării și predării. 

 

Ca modalitate de perfecționare a conținuturilor didactice orientate spre competențe poate servi 

abordarea și experiența universităților europene, referitoare la proiectarea și dezvoltarea curriculară 

bazată pe ciclul de viață al curriculumului. Astfel, în opinia Universității de Studii Aplicate din 
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Viena (FH Campus Wien, University of Applied Sciences) 14, datorită dezvoltării tehnologiilor și 

relațiilor socio-economice, este necesară evaluarea curriculumului la fiecare 5-7 ani.  

  

 
Sursa: Susana Boldrino, The Curricular Perspective: CBL and learning outcomes. FH Campus 

Wien, HERE Study Visit: ‘Competence Based Education (CBE): Basics, Perspectives, 

Implementation’ 9-10 September 2019 in Vienna 

 

La faza de Design – se elaborează noul program de studii 

Performanța - este faza de implementare a noul program, fiind evaluate unitățile de curs, 

cadrele didactice și finalitățile de studiu care, la necesitate, sunt actualizate. 

La etapa de Evaluare – este analizat întregul programul la fiecare 5-7 ani 

Re-designul – presupune modernizarea curriculumului orientat spre viitor 

 

Dezvoltarea programului și conținuturilor lui urmează a fi un produs al cooperării echipelor de 

experți care întrunesc cadre didactice abilitate în domeniul respectiv de studii și persoane afirmate 

ca specialiști incontestabili în activitatea profesională practică din ramura/domeniul programului 

respectiv. De asemenea, experții EACEA recomandă includerea în aceste echipe a studenților și 

absolvenților programului ce urmează a fi modernizat, precum și a unor reprezentanți din sfera de 

cercetare din domeniu pentru a evalua așteptările de la programul dat.  

În baza competențelor generice și specifice domeniului de specialitate, echipele de dezvoltare 

a curriculumului programului nou sau modernizat elaborează finalitățile de studiu a programului 

pe trei nivele: 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
14 În baza materialelor Seminarului ”HERE Study Visit: ‘Competence Based Education (CBE): Basics, Perspectives, 
Implementation’ 9-10 September 2019 in Vienna” 
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Sursa: Susana Boldrino, The Curricular Perspective: CBL and learning outcomes. FH Campus 

Wien, HERE Study Visit: ”Competence Based Education (CBE): Basics, Perspectives, 

Implementation” 9-10 September 2019 in Vienna 

 

Astfel, pentru determinarea finalităților de studii a Programului (LO Program) echipa de experți 

urmează a fi constituită din minimum 2 profesor abilitați în domeniu, 2 specialiști practicieni, 1-2 

studenți/absolvenți. 1-2 reprezentanți ai angajatorilor. 

În baza finalităților de studii a programului, la nivel de facultate sau departament sunt formate 

echipe ce elaborează finalitățile de studiu Modulelor (LO Module), bazate pe sinteza finalităților de 

studiu ale unităților de curs. În final, echipele responsabile de elaborarea unităților de Curs propriu-

zise, definesc finalitățile (LO Course) în combinație cu metodologia și viziunea universitară privind 

didactica și metodele de evaluare. Echipele date urmează să aibă un algoritm al componenței 

asemănător cu echipele la nivel de Program. 

Un accent deosebit se pune pe feed-backul dinte echipe care este condiția de asigurare a 

implicării și angajamentului părților cointeresate. 

 

În concluzie, competența - bazată pe rezultatele învățării - presupune cunoștințe, abilități și 

atitudini dobândite, care permite accederea la diferite niveluri de autoritate și responsabilitate. Este 

important ca această înțelegere și definiție a competenței să fie promovată și acceptată de 

comunitatea profesională specifică domeniului de activitate, ceea ce garantează și menținerea și 

actualizarea acesteia. 

În învățământul superior din Republica Moldova, competența este prezentă, în mod obișnuit, 

în cazul disciplinelor din cadrul programelor care rezultă în calificări profesionale aplicate, așa cum 

este cazul pentru ingineri, medici, muzicieni.  

Învățarea Orientată spre Finalități, utilizată actualmente pentru disciplinele care nu duc la 

calificarea profesională, presupune transferul cunoașterii de la profesor spre student și evaluarea 

rezultatului învățării. În același timp, Învățarea Bazată pe Competențe (Competence Based 

Learning) se concentrează pe setul de abilități specifice pe care studentul trebuie să le învețe și să 

le poată demonstra pentru a acționa în mod competent. 

Este important să fie înțeles că Învățarea Bazată pe Competențe (Competence Based 

Learning) nu se referă doar la instruirea studenților pentru a îndeplini sarcini specifice, ci și la 

asigurarea că aceștia dobândesc, de asemenea, și capacitatea de a acționa în mod responsabil în 

situațiile care depășesc aria curriculumul-ui în care au fost instruiți. Competențele tind să se 

dezvolte de la un comportament inițial bazat pe reguli, la o înțelegere intuitivă a situației și 
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înțelegerea aspectelor cruciale ale unei situații. Această dezvoltare ar trebui încurajată pe toată 

durata formării. 

Orientarea spre Învățământul Bazat pe Competențe poate aduce o serie de beneficii 

învățământului superior din R. Moldova, cum ar fi:  

 Contribuie la consolidarea abordării Învățării orientate spre Finalități, prin 

introducerea unui palier suplimentar – Competențe - care leagă învățarea cu lumea 

reală și cu societatea. 

 Accentuează, prin rezultatele învățării - că învățarea depășește transferul de 

cunoștințe și se referă concret la nevoile societății, acest aspect având un aspect 

important al calității și relevanței educației academice. 

 Contribuie la îmbunătățirea comunicării și colaborării între instituțiile de învățământ 

superior și alte părți, de ex. întreprinderi/organizații, societate civilă etc. 

 Poate ajuta la crearea portofoliului de învățare a studenților, nu numai a rezultatelor 

învățării (care sunt văzute din perspectiva curriculumului și a unităților de învățare), 

ci mai degrabă din punctul de vedere al carierei educaționale și profesionale 

personale a fiecărui student în parte, ca mod de a demonstra abilitățile, abilitățile și 

capacitățile studenților pentru activități în afara învățământului superior. 

 Ar putea suplimenta formularea unei viziuni a obiectivelor educaționale majore, la 

nivelul sistemului, instituției, departamentului. 

 

Problema de fond este modul în care rezultatele învățării pot fi combinate cu competențele 

obținute pe parcursul procesului de învățare, cu scopul de a spori eficiența și relevanța programelor 

de studii. 

Pentru a implementa Învățământul Bazat pe Competențe urmează să fie efectuată o cercetare 

suplimentară a aspectelor ce țin de elaborarea curriculumului programelor de studii. În special, este 

important să fie evaluată relevanța programelor de studii din punct de vedere al acumulării 

competențelor – abilităților studentului care i-ar permite accederea la diferite niveluri de autoritate 

și responsabilitate.   

Pentru a aborda și a implementa corect Învățământul Bazat pe Competențe, urmează ca la 

nivel personal și instituțional să fie găsite răspunsuri la cerințele noi, ale lumii globalizate, ce 

stau in fața cadrului didactic și al instituției, cum ar fi: 

 

• aprofundarea colaborării universității si departamentelor/catedrelor cu beneficiarii – 

angajatorii, societate civilă, administrația publică, etc. 

• precizarea sarcinilor în activitatea de ghidare și consiliere a studenților în proiectarea 

carierei 

• acceptarea diversității în abordarea perspectivelor de formare a carierei  

• aprecierea contribuției studentului în procesul de predare-învățare 

• abilitatea de a utilizați exemple multiple și diverse, relevante și perceptibile pentru 

student  

• utilizarea tehnicilor active și cooperative de învățare 

• evaluarea cadrului de referințe 
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Abstract: the article describes the concept of “innovative activity” in relation to the 

development of modern education which can be considered as a purposeful transformation of the 

content of training and the organizational and technological foundations of the educational process. 

Innovation in education aims to improve the quality of educational services, the competitiveness of 

educational institutions and their graduates. Informatization of education is aimed at the 

implementation of the idea of improving the quality of the content of education, at conducting 

research and development, their implementation, involves replacing traditional information 

technologies with more effective ones in all types of activities. 

 

Key words: education, innovation, technology, modernization. 

 

 

Dynamism and modernization are attributes of modern society. That is why innovation in all 

spheres is necessary for sustainable development. This applies to production, economy, etc.  

The concept of “innovation” in translation from Latin means «renewal, novelty or change». 

Talks about innovation in the educational system started in the 80s of the XX century. It was at 

this time that the issue of innovation and, accordingly, its conceptual support became the subject 

of special research in pedagogy. 

In general, the innovation process is understood as a complex activity of creation 

(emergence, elaboration), development, use and dissemination of novelties. Novelties, or 

innovation, are typical to any professional human activity and therefore, of course, become the 

subject of study, analysis and implementation. 

Innovation in education are relevant, significant and systemically self-organizing novelties 

that arise on the basis of a variety of initiatives and novelties that become promising for the 

evolution of education, have a positive impact on the development of all forms and methods of 

teaching. The concept of “innovative activity” in relation to the development of modern education 

can be considered as a purposeful transformation of the content of education and the organizational 

and technological foundations of the educational process, aimed at improving the quality of 

educational services, the competitiveness of educational institutions and their graduates, ensuring 

the comprehensive personal and professional development of students. Innovation in the education 

system have a natural character, its content, forms and methods of implementation depend both 

on the global problems of human development and on the socio-economic, legal, spiritual and 

political processes of reforming society. 
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There are many definitions of innovative technologies. “Teaching technology is a sphere of 

knowledge related to the patterns of design, implementation and evaluation of the entire 

educational process, taking into account the learning goals. It is based on the results of study of 

the processes of teaching people using both human and material resources. The purpose of teaching 

technology is to ensure the growth of the effectiveness of the learning process” [10]. 

American scientists have given the following definition of learning technologies: «The means 

created during the revolutionary transformation of the means of communication, which can be 

useful for the educational process along with such traditional means of teaching as a pupil or a 

blackboard». 

Based on the above-mentioned definitions, it can be concluded that: 

1. Innovative technologies should improve the educational process. 

2. It must take into account the changed educational environment where technological means 

plays a significant role. 

3. Innovative technologies should use the achievements of all scientific fields. 

4. Innovative technologies include the technique of joint search for new knowledge by a teacher 

and a student. 

5. The ratio of the triad in innovative technologies should be clarified: teacher – student – ICT. 

As part of innovative development, it is important to analyze the modernization of education. 

This is an innovative process of transforming the entire education system, aimed at maximizing the 

satisfaction of the educational needs of students in the widest range of specialties, levels of 

education, educational institutions and information and educational resources. At the same time, 

education should give the expected effect regardless of the location of both a student and an 

educational resource or a service that a student needs, it should be carried out using the newest 

information and telecommunication technologies. 

The informatization of education is aimed at implementing the idea of improving the quality 

of the content of education, carrying out research and development, its implementation, involves 

replacing traditional information technologies with more effective ones in all types of activities in 

the national education system. 

 

The most important areas of informatization of education are as follows: 

 creation of a virtual information environment at the level of an educational institution; 

 systemic integration of information technologies in education, supporting the processes of 

learning, research and organizational management; 

 creation and development of a unified educational information space; 

 permanent provision of new scientific and technological and scientific and methodological 

information; 

 creation of a wide network of information centers focused on solving problems of information 

support of the education system with computer programs. 

 

The introduction of innovative technologies in education requires new approaches to learning 

based on modern educational technologies. Educational technology is the targeted use of a system 

of means in education, which determines the receipt of the given characteristics of a certain 

educational phenomenon (certain qualities of graduates, content of education, advanced training 

of educators, etc.). 

Modern educational technologies should primarily work for creative education, contributing 

to the creative development of the personality of each student [8]. 
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Educational technology includes a set of actions related to any educational process 

(management of the education system, development of an educational institution, formation of a 

teaching staff, etc.). The establishment and development of an open education system, provided 

with organizational, pedagogical and information technologies, takes place within a unified 

educational information environment. Open standards for interfaces, formats and information 

exchange protocols to ensure mobility, stability, effectiveness and other positive qualities achieved 

while creating open systems, are provided in this environment with the help of architectural and 

structural solutions. 

Thus, the open education system is a combination of didactic, technical, informational and 

organizational approaches. At the same time, the basis of the educational process in open education 

is the purposeful, controlled, intensive independent work of a student, who can study in a 

convenient place, according to an individual schedule, having a set of special learning means and 

an agreed opportunity to contact a teacher by phone, fax, e-mail or mail, as well as using personal 

contact. 

The purpose and principles of open education are focused on preparing students for a full 

and effective participation in public and professional fields in a market economy. Giving the qualities 

of an open system to the education system entails a radical change in its properties towards greater 

freedom in learning planning, choosing a place, time and pace in the transition from the principle 

of «education for life» to the principle of «lifelong education».  

In practice, this system is implemented using network technologies. At first, network 

learning technologies became widespread among representatives of those age and social groups 

who have to prefer on-the-job learning. Today, open and distance learning provides an opportunity 

for various groups of the population to receive additional education using the Internet [6]. 

The use of information and communication technologies makes it possible to significantly 

speed up the process of searching and transferring information, transform the nature of mental 

activity, automatize human labor. It has been proven that the level of development and 

implementation of information and communication technologies in production activities determines 

the success of any company. The basis of information and communication technologies is 

information and telecommunication systems built on computer means and representing information 

resources and hardware-software means that provide storage, processing and transfer of 

information at a distance. 

With the introduction of modern technologies into the educational process, a teacher is 

increasingly mastering the functions of a consultant, advisor, educator. This requires special 

psychological and pedagogical training, since in the professional activity a teacher puts into action 

not only special, subject knowledge, but also modern knowledge in the field of pedagogy and 

psychology, technology of teaching and education. The readiness for perception, assessment and 

implementation of pedagogical innovation is established on this basis [4]. 

Understanding the essence of innovative processes in education are based on two major 

issues of pedagogy – the issue of studying, generalizing and disseminating advanced pedagogical 

experience and the issue of introducing the achievements of psychological and pedagogical science 

into practice. Therefore, the subject of innovation, the content and mechanisms of innovation 

processes should lie in combining two interconnected processes, which have been considered 

separated so far, i.e. the result of innovation processes should be the use of innovation, both 

theoretical and practical, as well as those that are established at the intersection of theory and 

practice. 

The need for an innovative orientation of pedagogical activity in the modern conditions of 

the development of society, culture and education is determined by a number of circumstances. 
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First, the ongoing socio-economic transformations have preconditioned a radical renewal of 

the education system, methodology and technology of organizing the educational process in 

educational institutions of various types. The innovative orientation of the activities of teachers and 

educators, which includes the creation, mastering and use of pedagogical innovation, is a means of 

updating educational policy. 

Secondly, the strengthening of the humanitarization of the content of education, the 

continuous change in the volume and composition of academic disciplines, the introduction of new 

academic subjects requires a constant search for new organizational forms and learning 

technologies. In this situation, the role and authority of pedagogical knowledge in the teaching 

environment significantly increases [3]. 

Third, the change in the nature of the attitude of teachers towards the very fact of mastering 

and applying pedagogical novelties. In the conditions of strict regulation of the content of the 

teaching and educational process, a teacher was limited not only in the independent choice of new 

programs, textbooks, but also in the use of new techniques and methods of pedagogical activity. 

While earlier innovative activity was reduced mainly to the use of novelties recommended from 

higher authorities, now it acquires an increasingly selective, research character. That is why the 

analysis and assessment of pedagogical innovation introduced by teachers, the creation of 

conditions for their successful development and application, is becoming an important direction in 

the work of school leaders and educational authorities. 

Fourth, the entry of general education organizations into market relations, the creation of 

new types of educational institutions, including non-state ones, create a real situation of their 

competitiveness. 

All this emphasizes the importance of management activities for the creation, development 

and use of pedagogical novelties. Therefore, the point is that a teacher can act as an author, 

developer, researcher, user and promoter of new pedagogical technologies, theories, and concepts. 

The management of this process ensures a targeted selection, assessment and application of the 

experience of colleagues or new ideas and methods proposed by science in their activities. 

Constant inventions and searches make it possible to say that education has always been 

an innovative field and the emergence of information technologies in education has opened up a 

number of different innovative directions. Let’s list pedagogical innovative technologies in education 

which are the most relevant today: Information and communication technology; Technology for the 

development of critical thinking; Design technology; Technology of developing education; Health-

saving technologies; Problem-based learning technology; Game technologies; Modular technology; 

Workshop technology; Case-technology; Integrated learning technology; Pedagogy of cooperation; 

Technologies of level differentiation; Group technologies; Traditional technologies (class-and-lesson 

system).  

Thus, a whole system of scientific research is being established, the transfer of the 

experience of teachers and even entire pedagogical teams, which contribute to the spread and 

expansion of innovative activity in education. 

Modern society is developing along the path of introducing new technologies. There are 

many application programs used in production. Thus, the requirements for the level of knowledge 

and skills of a graduate of a secondary specialized educational institution have changed. During the 

study, a student has to acquire knowledge in general humanitarian, socio-economic, mathematical, 

general natural sciences, general professional and social disciplines, as well as practical skills [2]. 

Among the factors hindering the introduction of innovations into the educational process, 

the leading positions are occupied by insufficient equipment with computers and electronic means 

of educational institutions; insufficient qualification in the field of ICT of the teaching staff; lack of 
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attention of the management of the educational institution to the use of innovative technologies in 

the educational process. Retraining of teachers, seminars, videoconferences, webinars, creation of 

multimedia rooms, awareness-raising work among students on the use of modern computer 

technologies should be carried out to solve such problems. [5]. 

In the age of scientific progress, also innovation in vocational education have become 

especially relevant and of demand. The computer has become an ordinary thing in preschool 

institutions, schools, colleges. Thanks to the innovation introduced in the educational process in 

recent years, children with serious health problems got a chance for proper learning. 

The question of the criteria for assessment of innovative technologies in education is quite 

controversial. Innovative technologies are the product of scientific research. The criterion for 

assessment of economic innovations is profit, and pedagogical innovative technologies should 

«improve the quality of life» [7]. Short-term observations, expert assessments and tests do not 

allow to reliably assess the effects of the introduction of innovation. 

According to the synergetic paradigm, education is an open concept, in which innovation 

expands the existing classical concept. Education, being a synthesis of the practice of cognitive 

acceptance of modernized technologies and the implementation of classical modification, is not yet 

considered innovative. The reason is that in the period of crisis shelter can be found in traditions. 

Education is obliged to create accessibility to everything new, the ability for creativity and 

scientific production in connection with the dynamism of the current society and the rapid changes 

that take place in it. The desire to learn throughout life guarantees a person's readiness for 

unexpected situations [1]. 

The study of the current state of education makes it possible to identify the following 

directions of its further prospective development: 

 intensively introduce the fruits of pedagogical research into educational practice; 

 switch from cognitive practice to behavioral modification of the modernization of 

relationships: teacher-student, student-student on the basis of socio-cultural competence; 

 establish the role of information technology in the concept of interactive relationships. 

Summarizing the above-mentioned, innovative technologies can be defined as a field of 

scientific knowledge and pedagogical practice that studies and puts into practice new methods of 

improving the educational process using information and communication technologies, the defining 

direction of which is consideration of the central position of a student on the basis of pedagogy of 

cooperation, regulating the ratio of the triad: teacher – student – ICT. 
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Cristina Voroneanu, expert Reforma Sistemului de Învățământ Superior 

În februarie 2020, Republica Moldova a aderat oficial la rețeaua internațională a studenților 

Erasmus Student Network (ESN). Organizația ESN reprezintă cea mai mare rețea studențească din 

Europa, care oferă suport studenților participanți în mobilități academice pentru ca aceștia să 

descopere și să se integreze fără dificultăți în țările gazdă. La începutul anului 2021, rețeaua 

cuprindea 42 de țări și 540 de secțiuni locale15, care activează la nivel de universitate sau oraș. 

 
Sursa: Facebook Erasmus Student Network  

 

Istoria ESN Moldova a început în toamna anului 2020, când un grup de studenți din mai 

multe universități, beneficiari ai programului Erasmus+ reveniți recent din mobilități, au decis să 

constituie o secțiune locală în Chișinău. Studenții au beneficiat de suportul ESN în timpul mobilității 

lor și au dorit să ofere studenților străini care aleg să studieze în Moldova, o experiență similară. 

Procesul de constituire și aderare a fost unul îndelungat și cu multe provocări. Cu suportul 

Oficiului Erasmus+ din Moldova, studenții au reușit să se organizeze într-un grup de inițiativă care 

                                                

 
15

 Erasmus Student Network https://esn.org/sections (accesat 08.01.2021). 

https://diez.md/2020/04/13/a-fost-creata-prima-retea-locala-erasmus-student-network-in-moldova-cum-membrii-mentin-comunitatea-activa-pe-perioada-pandemiei/?fbclid=IwAR1AgLTbxsGRb09FCgcKETL6i0C-5aN8yjex6vJGCavvaU7unUaDbWQQPU8
https://esn.org/sections
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se numea la acel moment Asociația Studenților Erasmus din Moldova, să stabilească colaborări cu 

universitățile locale și să desfășoare primele evenimente cu studenții internaționali.  

În aceeași toamnă, grupul de inițiativă a inițiat procesul de aplicare la rețeaua ESN, care 

cuprinde mai multe etape: 

 

- completarea formularului de aderare; 

- prezentarea candidaturii la Consiliul Reprezentanților Naționali al ESN și acceptarea 

condiționată a secțiunii în calitate de „secțiune candidată”; 

- evaluarea de către ESN printr-o vizită de studiu a secțiunii prin care se stabilește dacă 

aceasta dispune de capacitatea necesară pentru a adera la rețea (voluntari, oficiu, proceduri 

interne, colaborări externe etc.); 

- examinarea raportului de evaluare și progreselor organizației timp de un an de la aprobarea 

candidaturii acesteia în cadrul unei noi reuniuni al Consiliului Reprezentanților Naționali al 

ESN; 

- aprobarea aderării Republicii Moldova la rețeaua ESN prin votul țărilor membre. 

 

Aderarea țărilor la rețeaua ESN se realizează prin intermediul secțiunilor locale, la nivel de 

o universitate sau un oraș. Grupul de inițiativă a aplicat în calitate de reprezentanți ai universităților 

din municipiul Chișinău, cu intenția ca ulterior ESN să se extindă și în alte orașe din Moldova. 

ESN Chișinău a fost acceptată ca secțiune candidată la Consiliul Reprezentanților Naționali 

din Atena (Grecia), în aprilie 2019. La acel moment, grupul de inițiativă a reușit să desfășoară prima 

recrutare și să extindă echipă, să interacționeze și să ofere suport studenților din Spania, Cehia, 

Grecia, Turcia, România și Franța și să desfășoare mai multe evenimente pentru aceștia.  

  

 
Excursie la Orheiul Vechi cu studenții internaționali / 

Sursa: Facebook Erasmus Student Network Chișinău 

https://www.facebook.com/esnchisinaucs
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După primirea statutului de „secțiune candidată”, grupul de inițiativă a primit dreptul de a 

utiliza denumirea oficială de Erasmus Student Network Chișinău, secțiune candidată.  

Timp de un an echipa ESN responsabilă de ghidarea membrilor noi la nivel internațional a 

asistat secțiunea din Chișinău să-și sporească capacitatea organizațională și a evaluat progresele 

secțiunii. În această perioadă, ESN Chișinău: 

- a organizat evenimente și a asistat studenții internaționali să își perfecteze documentele 

și să se acomodeze programului de la universitatea gazdă; 

- a reprezentat ESN și a promovat programul Erasmus+ printre studenți la evenimentele 

organizațiilor partenere și a Oficiului Național Erasmus+; 

- a organizat în cooperare cu Oficiul Național Erasmus+ din Moldova un eveniment de 

amploare dedicat studenților beneficiari ai programului Erasmus+, la care au participat și 

studenți internaționali: „Erasmus+ Alumni Crossroads”;  

- a încheiat parteneriate cu agenți economici, printre care compania aeriană Turkish Airlines, 

și organizații non-guvernamentale; 

- a extins echipa și a consolidat structura organizației etc.  

 

 
Eveniment cultural gastronomic cu studenții din Grecia și Ucraina/  

Sursa: Facebook Erasmus Student Network Chișinău 

 

Astfel, în februarie 2020, la Consiliul Reprezentanților Naționali din Istanbul (Turcia), țările 

membre ESN au votat includerea oficială a ESN Chișinău, reprezentanța oficială a Moldovei în ESN, 

în calitate de membră deplină. 

Până la constituirea unei noi secțiuni în Moldova, ESN Chișinău va reprezenta țara noastră 

în rețeaua ESN. Cea de-a doua secțiune, care poate fi creată într-una din universitățile din Chișinău, 

Bălți, Cahul, Comrat sau Tiraspol, va trebui să parcurgă aceleași etape ca ESN Chișinău. Dacă va fi 

acceptată, cele două secțiuni vor constitui un consiliu de administrare național comun care va 

reprezenta ESN Moldova, va coordona și monitoriza activitatea celor două secțiuni. Până atunci 

însă, ESN Chișinău, actuala ESN Moldova, continuă să investească în dezvoltarea sa.  

Pe 15 august 2020 s-a desfășurat prima Adunare Generală a organizației, în cadrul căreia a 

fost adoptat Statutul organizației și ales noul Consiliu de Administrare și președinta organizației. 

Astfel s-a asigurat continuitatea organizației și s-au stabilit procedurile interne care vor asigura 

dezvoltarea și buna funcționare a ESN Chișinău.  

 

https://www.facebook.com/esnchisinaucs
https://www.facebook.com/esnchisinaucs
https://diez.md/2020/08/22/foto-beatricia-petrascu-presedinta-esn-chisinau-ne-a-povestit-cum-poate-deveni-moldova-atractiva-pentru-studentii-straini/?fbclid=IwAR3PAdZk1hOzIeMew_5gbV6p069JjpJZ2fraw2x_AEXpWB09A7SbTjpCJ4c
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Componența organizației s-a schimbat pe parcurs, cum este firesc unei organizații 

studențești. Ținem însă să consemnăm membrii fondatori care au contribuit la aderarea Republicii 

Moldova la rețeaua ESN: Olivia Gheorghița, Maria Gorban, Cristina Stratan, Sergiu Adamov, Daria 

Larionov, Alexandra Coman și Cristina Voroneanu. În acest proces îndelungat fondatorii ESN s-au 

bucurat de susținerea Oficiului Național Erasmus+ din Moldova, echipei Experților în Reforma 

Învățământului Superior din Moldova și instituțiilor de învățământ superior. 

Dezvoltarea unei organizații, mai ales a unei organizații studențești în care fluxul membrilor 

este foarte dinamic, este un proces care solicită ani și implicare de la fiecare generație. Prin 

cooperare cu instituțiile de învățământ, învățarea colectivă și continuă, sporirea oportunităților 

Erasmus+ în Moldova și promovarea țării noastre ca o destinație atractivă pentru mobilități, putem 

susține această organizație tânără, dar cu perspectivă. 

 

 

 

https://diez.md/2020/10/28/foto-tinerii-care-promoveaza-moldova-ca-destinatie-academica-cum-e-sa-faci-voluntariat-pe-timp-de-pandemie-in-cadrul-esn-chisina/?fbclid=IwAR1AgLTbxsGRb09FCgcKETL6i0C-5aN8yjex6vJGCavvaU7unUaDbWQQPU8

