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Context 
 

Sistemul educaţional are un rol fundamental în dezvoltarea durabilă şi edificarea unei societăţi bazate 

pe cunoaştere. Unul din obiectivele prioritare al sistemului educaţional este formarea competenţelor şi 

aptitudinilor necesare pentru socializare şi  „formarea abilităţilor de integrare pe piaţa forţei de muncă 

şi realizarea carierei profesionale” 1. Acest obiectiv este asigurat de  învățământul profesional, din care 

face parte şi învăţământul superior.  

 

                                                           
1 Proiectul Codului Educaţiei al Republicii Moldova, Ministerul Educaţiei, Chişinău 2010 



Actualmente, în Republica Moldova, sistemul de învăţământ superior este constituit din  33 de instituții 

(universităţi, academii şi institute) dintre care 19 de stat şi 14 private. În ultimii ani s-a înregistrat o 

adevărată expansiune universitară manifestată printr-o explozie de cerere față de acest tip de 

învățământ. Astfel, pe un fundal de declin al învățământului secundar profesional și mediu de 

specialitate, universitățile au devenit un pol de atracție pentru absolvenții învățământului secundar. 

Acest lucru poate fi lesne observat în cifre: dacă școlile profesionale în anii 1990-1991 aveau un număr 

de studenţi de 59 mii studenţi, iar colegiile 50 mii studenţi, atunci situația la momentul actual arată 

altfel: în 2009-2010 școlile profesionale au un număr de 21 mii studenţi, iar colegiile 32 mii de studenți. 

O situație exact inversă se atestă în învățământul superior, unde în 1990-1991 erau înregistrați 54 mii 

studenţi, iar în 2009-2010 au fost înregistrați circa 110 mii de studenți.  

 

Atractivitatea sistemului universitar se datorează faptului că studiile superioare au devenit din ce în ce 

mai accesibile, iar limitările de vârstă au fost excluse. Popularitatea învăţământului superior este în 

creştere cu toate că 72,2% din studenţi îşi fac studiile în bază de contract cu achitarea taxei de studiu. 

Cu toate că s-a înregistrat expansiunea învăţământului superior, rata de înmatriculare în instituțiile 

superioare de învățământ este în continuare mai mică comparativ cu statele din regiune, Moldova fiind 

devansată la acest capitol de Ucraina, Romania, Belarus, Rusia.2 

 
În ultimii ani cheltuielile pentru educaţie în RM au atins recordul de 9,5% din PIB, media europeană 
fiind de 5,5% din PIB. Cota care revine învăţământului superior este de 13,78% din totalul de alocaţii 
destinate educaţiei. În 2009 alocările financiare pe cap de student în învăţământul secundar 
profesional au constituit 10224 lei, ceea ce este cu 15 % mai mult decât în învățământul mediu de 
specialitate (8709 lei/elev/an) şi cu 33,5% (6802 lei/student/an) mai mult decât în învăţământul 
superior3. Totuși, aceste resurse financiare valoric sunt insuficiente pentru o modernizare serioasă a 
sistemului educațional. 
 
Dinamica alocărilor din bugetul de stat destinat educaţiei pentru învăţământul superior a crescut în 
fiecare an, însă ponderea alocată acestui tip de învăţământ a înregistrat o descreştere constantă  de la 
21,6% în 2004, la 15,21% în 2007, atingând doar 13,78% în 2009.  
 

                                                           
2 Raport de Tara, Analiza relației dintre dezvoltarea capitalului uman si echitate in Republica Moldova, Expert Grup 
2010-2011. Sursa World Developement Indicators, 2007  
3 Educaţie vocaţională la răscruce: o analiză a deciziilor de politici în sistemul învăţământului mediu de specialitate, 
Sergiu Lipceanu, IDIS Viitorul, 2010 



 
 
Sursa: Elaborat după datele Ministerului Finanţelor, ediţiile periodice ale Anuarului Statistic al Republicii Moldova 2002-

2008, Educaţia în Moldova,Chişinău 2009. 

 
Finanţarea se efectuează pe contul a două categorii, mijloace de bază (cheltuieli bugetare) şi mijloace speciale 
(cheltuieli extrabugetare). Universităţile au înregistrat dinamica cea mai spectaculoasă privind raportul dintre 
cheltuielile extrabugetare. Dacă în 2004 ponderea finanţării de la buget constituia doar 30% din totalul de 
cheltuieli, atunci în 2009 cota parte a crescut la 53%. „Această creştere a volumului resurselor financiare publice 
pe fundalul reducerii resurselor adunate din contracte de studii într-un interval atât de scurt  este extrem de 
interesantă, analizată din perspectiva limitării autonomiei universitare, cumulată cu raţionamente de ordin 

electoral. 4” 
 

 
 
Sursa: În baza datelor Ministerului Finanţelor 

 
Solicitarea de învăţământ superior a crescut, pe fundalul decăderii prestigiului ÎSP şi ÎMS, cu toate 
acestea alocările din partea statului în învăţământul superior au crescut ca valoare absolută, dar au 
descrescut ca pondere din alocările destinate educaţiei. Raportul dintre mijloacele speciale şi cele 

                                                           
4 Educaţie vocaţională la răscruce: o analiză a deciziilor de politici în sistemul învăţământului mediu de specialitate, 
Sergiu Lipceanu, IDIS Viitorul, 2010 



bugetare a crescut în favoarea celor bugetare, deşi solicitanţii de studii superioare erau gata să achite 
costul studiilor. Aceste acţiuni nu se înscriu în politica de promovare a autonomiei financiare şi nici în 
politica de racordare a forței de muncă la cerinţele pieţei, fapt confirmat de creşterea numărului de 
şomeri cu studii superioare.    
 
Chiar dacă  alocările de stat pentru învăţământul superior au crescut, acest fapt nu a produs un impact 
economic şi social semnificativ. Privind situația din punct de vedere a pieţei forţei de muncă și 
analizând situaţia segmentului cel mai activ al populației, şi anume persoanele în vârstă de 15-29 ani, 
care constituie 27,2% din numărul total al populaţiei, constatăm că rata şomajului printre ei este de 
16,5%, ceea ce este de 1,8 ori mai înaltă decât rata şomajului la nivel de ţară (9,4%). Conform cadrului 
normativ, HG 923 din 04.09.2001 „Cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor 
învăţământului superior şi mediu de specialitate de stat, procesul de plasare în câmpul muncii este 
prerogativa instituţiilor de învăţământ de comun cu ministerele de resort, în subordinea cărora se află 
aceste instituţii.”  
 
Conform datelor BNS în 2010 au absolvit învăţământul superior public şi privat 28,4 mii studenţi, fiind 
plasaţi în câmpul muncii doar 2 mii persoane, sau 10,3% din numărul total5. Majoritatea din ei şi-au 
făcut studiile cu finanţare bugetară. Tinerii din oraşe reuşesc într-o proporţie mai mare să găsească un 
loc de muncă permanent, decât cei din mediu rural (75% faţă de 54%). Acest fapt din nou confirmă 
dificultăţile de angajare a absolvenţilor învăţământului superior. 
 
Analiza structurii şomajului după nivele de instruire indică ceea că ponderea şomerilor cu studii 
superioare în 2008 a fost de 24%, comparativ cu cei cu studii medii de specialitate – 13,6% şi celor cu 
studii secundar profesionale 28%. Este regretabilă tendinţa de creştere a ponderii şomerilor cu studii 
superioare de la 12,7% în 2001, 15,7% în 2006, la 24% în 20086.    
 

Conform „Raportului privind analiza constrângerilor în creşterea economică” 2010, calitatea capitalului 
uman este o constrângere majoră pentru creşterea economică. „Calitatea capitalului uman ce nu 
corespunde aşteptărilor şi cerinţelor angajatorilor este rezultatul degradării sistemului superior, care a 
răspuns cererii crescânde pentru studii terţiare, dar în detrimentul calităţii” 7.  Potrivit raportului WEF 
de competitivitate globală, calitatea sistemului educaţional din RM este apreciată cu 3,2 puncte din 7 
în 2009. Nota generală acordată sistemului de învăţământ terţiar este puţin mai bună, dar oricum 
plasează Moldova în jumătatea inferioară a ratingului.   
 

Aşadar, constatăm că sistemul de învăţământul superior cu greu reuşeşte să furnizeze forţă de muncă 

de calitate înaltă şi să răspundă necesităţilor economiei şi angajatorilor. Astfel că problema cu care se 

confruntă sistemul superior de învăţământ constă în capacitatea limitată a sistemului universitar de 

formare cadrelor înalt  calificate  şi competitive.  

                                                           
5 Raport Social 2011, Piaţa Muncii în Republica Moldova 
6 Educaţie vocaţională la răscruce: o analiză a deciziilor de politici în sistemul învăţământului mediu de specialitate, 
Sergiu Lipceanu, IDIS Viitorul, 2010 
7 Raportulprivind analiza constrângerilor în creşterea economică”, Alex Oprunenco, Ana Popa 2010 



Cauzele problemei 
 

Cauzele care stau la baza dificultăţilor sistemului universitar privind formarea cadrelor calitative şi competitive 

sunt multiple și pot fi grupate în câteva categorii. 

 

Cauze legate de dificultăţi de asigurare a calităţii procesului educaţional:  

Lipsa mecanismului de implementare a indicatorilor de performanţă determină calitatea modestă a 

procesului educaţional. Este de menţionat că majoritatea universităţilor au beneficiat de suportul 

proiectelor internaţionale în elaborarea indicatorilor de performanţă şi au deja un set de indicatori agreaţi. 

Însă din motive atât obiective, cât şi subiective aceștia nu sunt puşi în aplicare. Acest set de indicatori ar 

trebui să servească pentru evaluarea internă a instituţiei. Actualmente în fiecare instituţie de învăţământ 

superior există Departamente de asigurare a calităţii, atât la nivel de facultate, cât şi la nivel de 

universitate. Formarea acestor departamente a fost impusă de prevederile de la Bologna. Dar în absenţa 

unei Agenţii naţionale care ar asigura evaluarea externă a instituţiilor, Departamentele din cadrul 

universităţilor realizează evaluări mai mult sau mai puţin formale. Pe de altă parte, lipseşte recunoaşterea 

europeană a sistemelor de calitate conform ghidului ENQA (European National Quality Association).  

 

Lipsa structurilor de control și asigurare a calității  la nivel naţional este o problemă pentru învăţământul 

universitar. Agenţia de control şi asigurare a calităţii are misiunea de a efectua evaluarea externă a calității 

educației oferite de instituțiile de învățământ superior cu scopul de a testa, pe baza standardelor de calitate, 

capacitatea organizațiilor prestatoare de educație de a satisface așteptările beneficiarilor și de a contribui la 

dezvoltarea culturii calității învățământului superior8. Agenţia respectivă trebuie să asigure evaluarea anuală şi 

acreditarea instituțională şi a programelor de formare/dezvoltare profesională a specialiştilor pentru piaţa 

muncii o dată la cinci ani. Aici am putea adăuga faptul că majoritatea absolută a indicatorilor din cadrul 

procedurilor de evaluare și de acreditare a instituțiilor de pregătire profesională se referă la dotări, asigurarea 

cu cadre didactice, reușita academică, rata de abandon, pe când indicatorii ce reflectă rata de inserție a 

absolvenților în câmpul muncii conform specializărilor obținute, gradul de satisfacție a companiilor de nivelul 

de pregătire a absolvenților, nivelul de reprezentare a companiilor în organele de conducere a instituțiilor de 

învățământ practic lipsesc9.  

 

Trebuie de menţionat, că o Agenţie independentă de acreditare a instituţiilor de învăţământ a existat în RM, 

după care atribuţiile acesteia au fost transmise unui departament puţin numeros din cadrul Ministerului 

Educaţiei, iar în 2005 a fost redus chiar şi acest departament. Astfel,  acreditările de care beneficiază 

actualmente instituţiile de învăţământ sunt cele efectuate încă în 2005 anume de acel departament.  

 

Este de menţionat că în RM există Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare (CNAA), care are două funcţii de 

bază: atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare şi evaluarea şi acreditarea 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. Instituţiile de învăţământ superior sunt supuse acreditării din partea 

acestei instituţii anume pe componenta atestării ştiinţifico-didactice a cadrelor din Universităţi, precum şi a 

activităţii ştiinţifice a Universităţii, însă acest fapt nu rezolvă problema calităţii serviciilor educaţionale. 

                                                           
8 Ordonanța de Urgență a Guvernului României  nr. 75/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006 privind 
crearea Agenției Române de Asigurare a Calității.   
9 ,,Educația și Dezvoltarea Umană: provocări curente și de perspectivă,, Chișinău, 2010 



 

Mult timp absenţa Cadrului Naţional al Calificărilor reprezenta un impediment în racordarea curriculei la 

cerinţele pieţei. Pentru învăţământul superior a fost deja elaborat Cadrul naţional al calificărilor, fapt care 

reprezintă un mare pas înainte, însă urmează a reflecta cerinţele stipulate în acest document în standardele 

educaţionale şi în curriculă de studii. 

 

În sistemul universitar se atestă ineficiența mecanismelor de interacțiune cu lumea afacerilor, piața muncii, 

cercetare și dezvoltare. La momentul de faţă nu există  mecanisme de facilitare a interacţiunii dintre agenții 

economici şi sistemul de formare profesională universitară.  Interacţiunea dintre ei are loc doar la  solicitarea 

unilaterală: fie din partea instituţiilor de învăţământ care au nevoie de plasamente de practică, fie din partea 

agenţilor economici care au nevoie de anumiţi specialişti. O asemenea abordare nu produce schimbări la nivel 

de curriculă şi nu contribuie prea mult la sporirea calităţii procesului educaţional. O încercare de formare a 

punţii de legătură dintre sectorul economic şi mediul educaţional a fost crearea Comitetelor Sectoriale pe 

domenii, însă la momentul de faţă sunt create Comitete doar în domeniul construcţiilor şi agriculturii şi 

industriei alimentare. Atât la nivel organizaţional, cât şi la nivel de competenţe acestea necesită activităţi de 

consolidare a capacităţilor. 

 

În ceea ce priveşte sfera de cercetare-dezvoltare, Academia de Ştiinţe şi institutele subordonate acesteia sunt 

unicii beneficiari ai fondurilor bugetare destinate pentru cercetare şi dezvoltare, de asemenea acestea sunt 

unicele instituţii în care este concentrat acest proces.  

 

Cauze ce țin de  funcţionarea și organizarea  sistemului de învăţământ universitar:  

Sistemul universitar atestă un deficit de transparență decizională. Aceasta se referă la diferite aspecte ale vieţii 

universitare, cum ar fi principiile de promovare a resurselor umane în posturi de conducere, modalitatea de 

acceptare a studenţilor care îşi fac studiile în bază de contract şi  în baza bugetului de stat, aspecte privind 

traficul de influenţă la admitere, la susţinerea examenelor. In raportul pentru anul 2010 lansat de Transparensy 

International se arata ca Indicele Perceperii Corupţiei in Moldova a scăzut şi a ajuns la nivelul anului 2008, însă 

printre cele mai corupte sisteme continuă să rămână sistemul de învățământ.  

 

O altă cauză de ordin organizatoric este lipsa actorilor externi în organele de conducere, care duce la situația în 

care alternanța la conducerea universităților devine dificilă. Este de menţionat experienţa altor state, care 

implică în procesul de conducere persoane terţe în Consilii de Supraveghere şi în Senate, de cele mai multe ori 

formate din foşti absolvenţi ai instituţiei, lideri de opinie, agenţi economici. Aceştia în afară de faptul că pot 

susţine instituţiile de învăţământ cu stagii profesionale şi se pot implica în susţinerea unor studenţi, mai pot 

contribui la gestionarea transparentă a instituţiei şi racordarea acesteia la cerinţele pieţei muncii şi societăţii în 

general.  

 

Guvernarea studenţească ineficientă este un alt aspect deficitar în managementul universitar. Cu toate că, în 

cadrul senatului reprezentanţii studenţilor ating cota de 15%, totuşi în realitate formula de participare a 

studenţilor la luarea deciziilor nu este funcţională. Cota studenţilor în senat corespunde prevederilor procesului 

de la Bologna. În general, prezenţa studenţilor în senat trebuie să asigure transparenţa deciziilor şi promovarea 

intereselor studenţilor, fapt care se realizează într-o măsură mai mică. Acest lucru depinde de gradul de 

conştientizare din partea studenţilor a rolului lor în  viaţa universităţii.  

 



Cauze ce ţin de deficienţele privind resursele umane din cadrul universităților:  

Sistemul universitar este supradimensionat ca număr de instituții. Conform recomandărilor Consiliului Europei, 

realizate în baza estimărilor eficienţei, statul trebuie să asigure funcţionarea unei pentru 800 000 populaţie, 

mărimea instituţiei fiind de circa 10 000 studenţi. Dacă ar fi să ne racordăm la aceste recomandări, ştiind că 

avem o populaţie de 3,5 mln. locuitori, ar trebui să avem doar 4,37 universităţi publice. Noi actualmente avem  

19 universități de stat (și 14 private) pentru o populaţie de la 15 -29 ani de 970 mii persoane. 

 

Numărul de personal care formează corpul profesoral din universitățile de stat atinge cifra de 6000 persoane, 

în afară de aceştia mai există şi personal tehnic şi auxiliar. Raportul dintre numărul de studenţi pe unitate 

didactică în anul de studii 2009-2010 a fost de un profesor la 18 studenţi10, comparativ cu învăţământul mediu 

de specialitate (raportul student/unitate didactică – 13,4) şi în învăţământul secundar profesional (raportul 

student/unitate didactică – 9,9). La nivel european în învăţământul superior de stat, media este de 16 studenţi 

la un profesor, în timp ce în SUA raportul este de 15.1/1. Spre comparaţie, după Romania (28,4/1), Grecia este 

ţara cu cel mai mare număr de studenţi la un profesor, respectiv 26.3, urmată la mare distanţă de Slovenia, cu 

21.2/111. Cu toate că la acest capitol suntem aproape de media europeană, din cauza numărului mare de 

universităţi care au structuri de administraţie şi de mentenanţă proprii fiecărei instituţii, constatăm că avem un 

sistem supradimensionat şi din punct de vedere al acestei categorii de personal.  

Un aspect important în ceea ce priveşte resursele umane din cadrul universităţilor este alternanţa cadrelor de 

conducere la toate nivelurile, care la ora actuală este un capitol sensibil pentru şefii de facultăţi şi catedre.  

Limitele salariale şi lipsa unui management de performanţă reprezintă un alt aspect din blocul de cauze legate 

de resursele umane. Această situație determină  lipsa condiţiilor motivaţionale (financiare, sociale, logistice 

etc.) privind realizarea şi dezvoltarea profesională a personalului didactic din învăţământul superior.  

 

Cauze de ordin financiar:  

Sistemul universitar funcționează în baza mecanismelor centralizate de gestionare financiară cu  nu ia în seamă 

criteriile de performanţă în procesul de alocare mijloacelor bugetare. Procedura de planificare a finanțării 

învățământului superior are loc în felul următor: Ministerul Finanțelor stabilește limita de cheltuieli pentru un 

an financiar după care Ministerele care au universităţi în gestiune  distribuie limita pe instituțiile din subordine. 

Instituțiile de învățământ distribuie alocaţiile bugetare pe articole de cheltuieli, iar Ministerul Finanţelor 

totalizează informaţia la nivel de autoritate. Instituţiile de învățământ fac propuneri  pentru volumul veniturilor 

din mijloace speciale după care proiectul perfectat este prezentat la Ministerele de resort, Ministerul 

Finanţelor, iar apoi este aprobat de Guvern şi Parlament. În baza bugetului aprobat, instituţiile de învăţământ 

elaborează planul anual de cheltuieli, cu prevederi specifice pentru fiecare lună a anului. Orice deviere de la 

planul de cheltuieli trebuie să fie discutată şi aprobată de Ministerul de resort şi de Ministerul Finanţelor.  Doar 

în baza aprobării Ministerului Finanţelor, Trezoreria eliberează resursele solicitate. Această modalitate de 

                                                           
Educaţie vocaţională la răscruce: o analiză a deciziilor de politici în sistemul învăţământului mediu de specialitate, 
Sergiu Lipceanu, IDIS Viitorul, 2010 
11 https://www.fundatiadinupatriciu.ro/ro/media_room/stiri/226 
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gestionare a resurselor financiare este destul de anevoioasă, pentru că în gestionarea unor instituţii mari cu 

activităţi diverse şi multiple este dificil de prevăzut toate aspectele care pot apărea pe parcursul anului.   

 

Modalitatea de calcul a resurselor financiare alocate instituţiilor de învăţământ reiese din cheltuielile anului 

precedent. Nu există o formulă în baza căreia s-ar estima costul unui student. Sistemul universitar nu operează 

cu noţiunea de student echivalent şi coeficienţi de echivalare pe forme de învăţământ. Noţiunea de student 

echivalent a fost introdusă în sistemele universitare din lume pentru a exprima în termeni matematici, faptul că 

procesul de pregătire universitară a unui student necesită costuri diferite, în funcţie de forma de învăţământ la 

care este înscris acesta, iar coeficienţii sunt diferiţi în dependenţă de domeniu de pregătire profesională (ex. 

Pregătirea unui specialist socio-uman – 1 coeficient de cost, pregătirea unui specialist tehnic – 1,75 coeficient 

de cost). În RM alocările sunt calculate reieşind din necesitatea de remunerare a resurselor umane, achitarea 

utilităţilor, achitarea burselor şi altor cheltuieli strict necesare pentru menţinerea funcţionalităţii sistemului 

educaţional. Nu se ţine cont de particularităţile de pregătire la diferite facultăţi.  

 

Mijloace financiare sunt condiționate în utilizare prin HG.XXX. Până în 2005 universităţile au beneficiat de 

dreptul de utilizare a resurselor din mijloace speciale la discreţia instituţiei,  însă în rezultatul auditului financiar 

şi controalelor financiare au fost depistate încălcări în utilizarea banilor publici, procurări de bunuri improprii 

sistemului educaţional, fapt care a dus la restricţionarea folosirii acestor mijloace. Actualmente toate resursele 

financiare, atât bugetare, cât şi cele provenite din mijloace speciale sunt depuse pe conturi Trezoreriale şi 

folosite conform planului anual de cheltuieli.   

 

Actualmente taxa de studii este mai mică decât costul real de instruire a unui student. Conform datelor 

Ministerului Finanţelor în mediu pe an, pe ţară un student costă 15 000 lei, iar taxa medie de studii este de 

5000 lei pe an. Taxa de studii este stabilită de către Guvern. Statul nu poate asigura acoperirea integrală a 

necesităţilor sistemului universitar, dar susţine principiul accesibilităţii studiilor pentru tineri, prin plafonarea 

taxei de studii. Însă efectul plafonării taxei este ambiguu. Pe de o parte, universităţile prestigioase sunt nevoite 

să se conformeze acestei situaţii, iar pe de altă parte, universităţile necompetitive, pentru a atrage studenţi 

propun taxe mai mici decât plafonul indicat de Guvern.  Astfel universităţile prestigioase oferă studii la un preţ 

mai mic decât cel real, iar cele necompetitive profită de această situaţie în detrimentul calităţii. Aşa apare 

fenomenul „fabricilor de diplome.” Această situaţie este agravată  de lipsa mecanismelor de control şi 

verificare a calităţii, fapt care în cele din urmă determină calitatea slabă a forţei de muncă formate în sistemul 

universitar.  

 

Universitățile sunt nevoite să suporte cheltuieli improprii de întreținere curentă a căminelor. Conform HG nr.99 

din 30 ianuarie 2007, întreținerea și repararea căminelor este obligația autorităților centrale și nicidecum a 

universităților. Cu toate acestea, universitățile se văd nevoite să cheltuiască sume importante pentru 

menținerea lor în stare funcțională. Conform estimărilor Ministerului Educaţiei, 13% din costul de întreţinere 

curentă a căminelor este achitat de către instituţiile de învăţământ.  

 

Universitățile se plâng de dificultăți legate de valorificarea soldurilor. Soldul este blocat în conturile Trezoreriei 

ceea ce împiedică realizarea unui management universitar eficient. Această situație nu permite utilizarea 

resurselor financiare în funcție de necesitățile specifice ale instituțiilor de învățământ, pe când instituțiile de 

învățământ superior private beneficiază de libertate financiară deplină. Actualmente soldurile universităţilor se 

ridică la 140 mln. lei, ceea ce reprezintă o sumă semnificativă. Faptul că soldurile sunt într-atât de mari se 



explică prin ceea că încasările de la taxele de studii se fac la începutul anului de studii, adică în luna septembrie, 

dar în multe cazuri în luna decembre, pentru că admiterea la sesiune este modalitatea cea mai eficientă de 

obţinere a banilor de la studenţii care studiază în bază de contract. Luna decembrie este ultima lună a anului 

bugetar. În acest fel, universităţile nu mai au timp de a valorifica aceşti bani, care se înscriu în soldurile la care 

nu mai au acces.   

 

Dificultăţile de ordin financiar determină baza tehnico-materială precară. Având acces limitat la resurse 

financiare universitățile nu sunt capabile să renoveze infrastructura universitară, să doteze cu echipament şi 

mobilier modern aulele şi sălile de studii şi de laborator. Această situație, la rândul său, afectează negativ 

procesul educațional. 

 

Bugetul de stat alocat universităţilor nu reiese doar din comanda de stat (necesarul de forța de muncă 

calificată), ci și din necesitățile de a menține sistemul actual (resurse umane, utilități, burse). Pentru a face o 

estimare cantitativă a solicitărilor de forţă de muncă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, foloseşte 

informaţia din chestionarea agenţilor economici şi a structurilor de stat. Reglementarea procesului de formare 

profesională şi racordarea la necesităţile pieței forţei de muncă se face în baza prevederilor Legii 

Învățământului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, prin care Guvernul reglementează procesul de înmatriculare la 

studii indiferent de tipul de învățământ şi de finanţare şi Legii nr.142-XVI din 07.07.2005 privind aprobarea 

Nomenclatorului domeniilor de formarea profesională şi a specialiştilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile 

de învăţământ superior, prin care Guvernul este obligat să stabilească modul de coordonare a cotei de 

pregătire a cadrelor în instituţiile de învăţământ superior private şi  în cele de stat pe bază de contract cu 

achitarea taxei de studii.  În acest proces se implică şi Ministerul Economiei reieşind din programele de 

dezvoltare strategică a unor ramuri ale economiei naţionale. La elaborarea planului de înmatriculare se ţine 

cont de necesitatea de specialişti pentru activităţile economice, proporţionalitatea între pregătirea cadrelor şi 

oferta locurilor de muncă din ţară, surplusul de cadre ce creează dificultăţi la angajarea în câmpul muncii a 

absolvenţilor instituţiilor de învățământ, tendinţele demografice. Reglementarea de către stat a înmatriculării 

în instituţiile de învățământ superior se efectuează în scopul stabilirii coraportului populaţiei ocupate după 

nivelul de pregătire: funcţionari şi personal de conducere; specialişti; muncitori. Stabilirea prognozelor este un 

proces dificil în condiţiile unei economii de piaţă nestabile, aflate în criză, unde forţa de muncă este în continuă 

migrare, iar priorităţile economiei naţionale sunt definite în termeni generali. În baza prognozelor se 

elaborează planul de înmatriculare, acesta este oferit Ministerului Educaţiei, care negociază anumite 

specialităţi, luând în calcul particularităţi privind cadrele didactice, baza materială, capacitatea de oferire a 

plasamentelor de practică. Cu toate eforturile depuse pentru realizarea planului de înmatriculare, care în cele 

din urmă, ar trebui să satisfacă solicitările de forţă de muncă, pe piaţă se atestă deficit la anumite specialităţi şi 

surplus de forţă de muncă la alte specialităţi.  

 

Bugetul alocat pentru realizarea comenzii de stat nu reiese din numărul de specialişti care vor fi formaţi în 

cadrul sistemului universitar, ci în baza calculelor privind remunerarea cadrelor din sistem, achitarea serviciilor 

comunale şi altor cheltuieli absolut necesare pentru menţinerea sistemului în stare funcţională. Întrucât 

bugetul de stat nu poate acoperi toate cheltuielile, statul este pus în situaţia în care trebuie să stabilească 

numărul de studenţi bugetari, numărul de studenţi la contract, precum şi plafonul taxei de studii. În felul 

acesta,  asigurându-se pe de o parte, că  comanda de stat va fi realizată, iar pe de altă parte, că studiile 

universitare continuă a fi accesibile. În concluzie, procedurile sunt îndreptate spre menţinerea sistemului mai 

mult decât spre formarea forţei de muncă. 



 

În acest context, trebuie să menţionăm că statul nu poate asigura toate cele necesare pentru formarea  

specialiştilor competitivi în toate domeniile, contând în acest proces pe capacitatea universităţilor de a genera 

venituri pe cont propriu din arenda încăperilor, prestarea serviciilor educaţionale şi de consultată, realizarea 

activităţii de antreprenorial, etc...  

Efectele problemei 

Problema produce efecte negative atât asupra economiei naţionale, cât şi asupra sistemului de învăţământ 

universitar. În ceea ce priveşte economia naţională, forţa de muncă angajată nu satisface nivelul 

aşteptărilor. În sectorul economic 68,1% din companii menţionează decalajul mare a tinerilor specialişti 

dintre cunoştinţele profesionale deţinute şi cele solicitate de organizaţie12. Acesta este motivul pentru care 

unii agenţi economici preferă să -şi formeze singuri forţa de muncă sau să apeleze la agenţii private de 

învăţământ care oferă instruire de scurtă durată. Conform studiului realizat de Expert Grup în cadrul analizei 

constrângerilor în creşterea economică s-a constatat că ponderea companiilor moldovenești ce identifică 

nivelul scăzut al abilităților de muncă ca o constrângere majoră aproape s-a triplat din 2007-2009 a fost de 

41,3%, mai mare decât media în țările similare13. Pe lângă aceste dificultăţi se mai atestă şi carenţele pieţei 

locale de servicii educaţionale atât in ceea ce privește desfăşurarea instruirii  cât şi în privinţa elaborării 

conţinutului acestora.  14  

În afară de insatisfacţia angajatorilor se atestă şi insatisfacţia absolvenţilor instituţiilor de învăţământ. 

Conform rezultatelor  Sondajului privind instruirea iniţiala efectuat de Expert Grup, principalele abilităţi care 

le lipsesc tinerilor angajați pentru serviciu sunt cunoştinţele specifice necesare pentru o anumită poziţie 

(35.4%) şi abilităţile personale (27.7%).  Un număr relativ mare de absolvenți care intră pe piața muncii (40% 

din absolvenții anilor 2007-2008 care și-au găsit un loc de muncă) susțin că au nevoie de instruire 

suplimentară pentru a face faţă cerinţelor locului de muncă. Astfel, 33% din angajatori investesc în 

instruirea formală a angajaților.  Ponderea angajaților ce au fost instruiți în 2009 este de 27%. Din punct de 

vedere legal, această situaţie este reglementată in felul următor - angajatorul este obligat să furnizeze 

condiţiile necesare şi să faciliteze instruirea profesională a angajaţilor15. Mulți angajatori însă nu au 

posibilitatea să investească în instruirea angajaților fie din cauza costurilor prea înalte, fie după cum am 

menţionat mai sus, din cauza lipsei prestatorilor de servicii de instruire. 

 

Programele educaţionale determină şi adaptabilitatea redusă a tinerilor muncitori la condiţiile companiei. 

Acest fapt, de cele mai dese ori, duce la o fluctuaţie sporită de personal. Este alarmant şi ceea că tinerii 

specialişti nu dau dovadă de devotament faţă de muncă, fapt confirmat de 31,9% companii respondente16.  

Întreprinderile constată o indiferenţă tot mai mare faţă de muncă şi o lipsă de asumare a angajamentelor. 

                                                           
12 „Relaţiile de muncă în Republica Moldova din perspectiva companiilor”, realizat de PNUD şi Guvernul Belgiei 
13 Analiza Constrângerilor,Expert-Grup, 2010 
14 Raport de Tara, Analiza relației dintre dezvoltarea capitalului uman si echitate in Republica Moldova, Expert Grup 
2010-2011 
14 Codul Muncii , Titlul VIII 
 
 
16 ibidem 



Productivitatea joasă a muncii şi calitatea redusă a produselor/serviciilor la rândul său determină salarizarea 

modestă. Salariile ne-competitive sunt un alt motiv de lipsă de atractivitate a întreprinderilor. 

 

Emigrarea forţei de muncă devine o problemă serioasă pentru Republica Moldova. Cei care achiziţionează 

un nivel înalt de abilităţi profesionale nu sunt satisfăcuţi de nivelul de salarizare şi  de condiţiile de muncă şi 

migrează în statele cu un nivel mai înalt de trai. În 2010, 17,7 % din tinerii de 15-29 ani au migrat peste 

hotarele ţării. În consecinţă, pe piaţa muncii se agravează şi mai mult dezechilibrul dintre cerere şi ofertă, 

precum şi deficitul de forţă de muncă calificată. Astfel, economia naţională devine necompetitivă, iar nivelul 

de trai lasă de dorit. 

 

În ceea ce priveşte felul cum problema afectează însuşi sistemul de învăţământ universitar, se poate 

constata faptul că tot mai des se atestă preferința pentru studii universitare din afara țării. Racordarea 

sistemului educaţional la cerinţele pieţei este crucială. Continuarea acestei situaţii reprezintă un risc şi 

pentru sistemul educaţional pentru că în contextul deschiderii posibilităţilor de accesare a învățământului 

din spaţiul european potenţialii studenţi, vor prefera alte destinaţii educaţionale. Diminuarea cererii pentru 

studiile universitare autohtone ar putea produce criza sistemului universitar.  

Obiectivele politicii publice:  
Obiectivul general al politicii publice este consolidarea capacităţii sistemului universitar de formare cadrelor 

înalt calificate, care ar contribui la o mai bună inserţie profesională şi la satisfacerea nevoii de competenţă a 

mediului socio-economic. 

 

Obiectivul specific 1: Reducerea decalajului dintre competenţele profesionale ale absolvenţilor 

universităţilor şi opiniile exprimate de agenţii economici privind competenţele acestora, astfel încât de la 

68,1% companii care în 2010 atestă această problemă ca fiind una majoră, ponderea lor să se reducă cu 10% 

anual. 

 

Obiectivul specific 2: Racordarea curriculei la cerinţele curente şi de perspectivă ale pieţei muncii, astfel 

încât să reducem ponderea absolvenţilor care susţin ca au nevoie de achiziţii de noi competenţe 

profesionale suplimentare după absolvire de la 40%  în 2010 la 20% în 2015. 

 

Obiectivul specific 3: Sporirea mobilităţii academice, astfel încât anual 3% din studenţii universitari să 

beneficieze de stagii de studii în străinătate şi 1% din cadrele didactice.   

 

Obiectivul specific 4: Creşterea prestigiului pe plan internaţional a universităţilor moldovenești, astfel încât 

de la 0.6% studenţi străini în 2011 care îşi fac studiile în universităţile din RM, în 2015 să ajungem la  3%  

studenţii străini înrolaţi. 

Analiza opţiunilor 
 



Se propun trei opţiuni de politică publică şi anume: status quo, autonomia universitară lărgită, autonomie 

universitară parţială (Anexa 2: Descrierea opţiunilor). În continuare se detaliază descrierea acestor opţiuni 

cu avantajele şi riscurile previzibile, precum şi impactul acestora din punct de vedere  financiar, 

administrativ, social şi economic.  

Opţiunea 1: Status-quo 
 

Situaţia actuală în sistemul universitar se caracterizează prin existenţa autonomiei parţiale. Introducerea 

unor libertăţi a fost absolut necesară pentru eficientizarea proceselor din cadrul universităţilor. Aceste 

lucruri au fost impulsionate şi de experienţele pozitive existente în spaţiul european. Conform 

documentelor internaţionale (Magna Carta Universitară 1989, Declaraţia de la Lisabona 2007, Procesul de la 

Bologna 1999) autonomia universitară este caracterizată prin prisma a patru piloni:  

- Autonomia organizațională: libertatea universităţii de a-şi stabili structura, forma de conducere şi 

relaţiile de subordonare şi responsabilitate.  

- Autonomia resurselor umane: libertatea universităţii de a recruta şi selecta resurse umane calificate, 

responsabilitatea incheierii contractelor de muncă, stabilirea nivelului salariilor, sporului la salariu în 

funcţie de valoarea potenţialului uman.  

- Autonomia academică: libertatea şi responsabilitatea universităţii de a dezvolta programe proprii de 

studii, definirea structurii şi conţinutului curriculumului universitar, responsabilitatea asigurării calităţii 

acestor programe, a cercetarilor universitare, determinarea procedurilor de selecţie a viitorilor studenţi.  

- Autonomia financiară: libertatea universităţii de asigurare a veniturilor şi de alocare a resurselor 

financiare, stabilirea taxelor de studii, taxelor de cazare in cămine, taxelor la prestări servicii, de 

finanţare şi cofinanţare a cercetărilor universitare, de utilizare şi depozitare a resurselor financiare, 

utilizând proceduri proprii pentru gestiunea eficientă a lor. 

Actualmente în RM în ceea ce priveşte autonomia organizaţională, autonomia resurselor umane şi cea 

academică au fost realizate anumite progrese. Autonomia universitară a fost consfinţită prin Legea 

Învăţământului, alte acte subordonate legii şi proiectul Codului Educaţiei. Din punct de vedere al autonomiei 

organizaţionale, universităţile din RM au dreptul de a determina propria structură organizaţională şi de a-şi 

alege propriile organe administrative. Din punct de vedere al autonomiei resurselor umane, universităţile se 

bucură de dreptul de a selecta personalul ştiinţifico-didactic şi de cercetare, precum şi personalul 

administrativ şi auxiliar. În ceea ce priveşte autonomia academică, universităţile au dreptul să aprobe 

planurile de învăţământ, planurile de cercetare ştiinţifică. Din punct de vedere al autonomiei financiare, un 

anumit grad de libertate a fost oferit până în 2005, când cheltuielile din resursele din mijloace speciale au 

fost lăsate la discreţia universităţilor.  

Impactul fiscal: Actualmente învăţământul superior are un buget de 891,4 mln. lei (2010), pentru formarea 

profesională a 28,4 mln. studenţi. Din suma respectivă 53,8% revine bugetului de stat şi 46,2% - mijloacelor 

speciale. Tendinţa de creştere a ponderii resurselor bugetare a crescut din 2004 de la 30%, la 53,8 % în 

2010. Acest fapt nu a susţinut promovarea autonomiei universitare din punct de vedere financiar, în schimb 

a asigurat accesibilitatea studiilor. Cu alte cuvinte, povara financiară a statului este una semnificativă. În 

acest context, statul se asigură în primul rând să ofere resurse financiare pentru salarizarea angajaţilor, 

acoperirea costurilor curente şi altor costuri vital necesare pentru susţinerea sistemului de învăţământ 



superior, astfel asigurându-se că în ţară se formează specialişti  cu studii superioare la care au acces toate 

păturile populaţiei.   

Impactul administrativ: Orice sistem universitar necesită aplicarea mecanismelor de evaluare şi acreditare, 

absolut necesare pentru asigurarea calităţii procesului educaţional. În prezent în RM nu există o instituţie 

abilitată cu asemenea competenţe. Această lipsă este suplinită parţial, la capitolul acreditare ştiinţifică, de 

Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare, structură subordonată Academiei de Ştiinţe. 

 Aşadar, RM nu suportă eforturi administrative legate de asigurarea controlului şi calităţii procesului 

educaţional şi în felul acesta nu are posibilităţi de stabilire a ratingului universitar în bază de informaţie 

obiectivă privind discrepanţele de calitate în reţeaua universitară.  

Impactul social: În sistemul universitar actual 72,2% din studenţi îşi fac studiile în bază de contract. Suma 

medie a contractului este de 5000 lei pe an. Politica statului în această privinţă a fost axată pe menţinerea 

accesibilităţii studiilor universitare, intervenţia statului consta în plafonarea sumei contractului.  Acest fapt, 

de rând cu alţi factori, explică popularitatea studiilor universitare, solicitate de 54,7 mii studenţi în 1990/91 

şi 95 mii studenţi în 2002/03, şi de 110 mii în 2009/10. Mai trebuie de menţionat că până în prezent există 

categorii de populaţie (persoane cu disabilităţi, minorităţi etnice, copii din familii vulnerabile..)care au 

privilegii la intrarea în instituţiile de învăţământ superior.  

Analiza structurii şomajului după nivele de instruire indică ceea că ponderea şomerilor cu studii superioare 
în 2008 a fost de 24%, comparativ cu cei cu studii medii de specialitate – 13,6% şi celor cu studii secundar 
profesionale 28%. Este regretabilă tendinţa de creştere a ponderii şomerilor cu studii superioare de la 12,7% 
în 2001, 15,7% în 2006, la 24% în 200817.  
 

Impactul economic: Forţa de muncă angajată nu satisface nivelul aşteptărilor. În sectorul economic 68,1% 
din companii menţionează decalajul mare dintre cunoştinţele profesionale a tinerilor specialişti şi cele 
solicitate de organizaţie18. Ponderea angajaților ce au fost instruiți suplimentar în 2009 este de 40%. 

 
Avantaje: Lipsa unor modificări conservă starea actuală şi nu implică riscurile generate de schimbări prost 

concepute. Se apreciază că actualmente există un sprijin financiar consistent pentru populaţia cu venituri 

reduse în ceea ce priveşte accesul la studii superioare.  

Riscuri: Menţinerea situaţiei actuale în învăţământul superior va determina şi în continuare reducerea 

calităţii procesului educaţional. Va continua fenomenul nepotismului, traficului de influenţă, mita, 

delapidări de fonduri. Acest fapt se va răsfrânge negativ asupra calităţii forţei de muncă formate în sistemul 

universitar. Sistemul de învăţământ superior actual este egalitarist şi nu stimulează competiţia.  

Opţiunea 2: Introducerea autonomiei universitare lărgite 
Această opţiune prevede liberalizarea maximală a elementelor celor patru piloni ai autonomiei universitare 

(Anexa 2: Descrierea opţiunilor). Cu cât mai mare este gradul de liberalizare al sistemului universitar, cu atât 

                                                           
17 Educaţie vocaţională la răscruce: o analiză a deciziilor de politici în sistemul învăţământului mediu de specialitate, 
Sergiu Lipceanu, IDIS Viitorul, 2010 
18 „Relaţiile de muncă în Republica Moldova din perspectiva companiilor”, realizat de PNUD şi Guvernul Belgiei 



mai necesare sunt mecanismele de verificare şi control din partea statului şi aplicarea sancţiunilor în cazul 

încălcării standardelor prevăzute de lege. Prin aceste mecanisme statul trebuie să se asigure că:  

- calitatea studiilor corespunde standardelor şi că realizarea comenzii de stat se face la nivel calitativ; 

- resursele financiare sunt utilizate pentru dezvoltare şi nu în scopuri de profit;  

- sunt atrase cadre calificate şi competente pentru predarea în sistemul universitar; 

- toate procesele din cadrul universităţilor comportă un caracter transparent, echitabil şi aliniat la 

obiectivele  politicii educaţionale promovate de stat. 

Autonomia universitară este conjugată cu răspunderea publică. Pentru realizarea eficientă a răspunderii 

sociale se creează un organ special (Consiliul de etică şi management universitar) la nivelul Ministerului 

Educaţiei, care are împuterniciri de a  constata încălcările, de a investiga şi de a propune Guvernului 

modalitatea de sancţionare (revocarea din funcţie a rectorilor; reducerea sau eliminarea temporară a 

finanţării; reorganizarea sau desfiinţarea instituţiei de învăţământ). Răspunderea publică, în spiritul 

autonomiei universitare europene, obligă orice instituție  de învățământ superior, de stat sau particulară: 

- să respecte legislația în vigoare, carta proprie și politicile naționale și europene în domeniul 

învățământului superior; 

- să asigure calitatea în învățământul superior; 

- să respecte echitatea și etică universitară; 

- să asigure eficiența managerială și eficiența utilizării resurselor; 

- să asigure transparența tuturor deciziilor și activităților sale; 

- să respecte libertatea academică a personalului precum și drepturile și libertățile studenților. 

Aşadar, opţiunea respectivă prevede ca precondiţie, crearea Agenţiei de control şi asigurare a calităţii, care 

va realiza acreditarea şi evaluarea externă a instituţiilor de învăţământ superior. Această va aprecia 

universităţile în baza performanţelor şi va stabili ratingul lor. (Anexa 3). Acest fapt este extrem de important 

pentru că încredinţarea comenzii de stat se va face anume la instituţiile cu performanţe înalte.  

Odată cu repartizarea comenzii de stat se vor aloca şi resursele financiare, calculate per student, conform 

unei formule generale. Așadar universităţile vor concura pentru obţinerea comenzii de stat.  

Comanda de stat la ora actuală reprezintă 28% din numărul total de studenţi. Cu alte cuvinte, resursele 

financiare alocate de la buget pentru realizarea comenzii de stat nu vor fi suficiente pentru a menţine 

funcţionalitatea întregii instituţii. În schimb, universităţile vor beneficia de libertatea de a gestiona resursele 

financiare bugetare şi mijloacele speciale la propria decizie, astfel încât acestea să fie administrate cât mai 

eficient.  

Universităţile vor trebui să fie destul de atractive pentru aşi suplini bugetul din resursele provenite din  

contractele semnate cu studenţii. Pentru a menţine nivelul actual de solicitare, universităţile vor trebuie să 

atragă circa 70% din totalul de studenţi. Aici trebuie de menţionat că există probabilitatea, dar şi riscul 

majorării considerabile a sumei contractului, fapt care va reduce gradul de solicitare a studiilor superioare.  

Pilonul ce ţine de autonomia financiară este considerat unui din cei mai importanţi, pentru că în felul acesta 

orice decizie luată în cadrul universităţii poate fi susţinută financiar fără acordul instanţelor din afară şi 

astfel implementată în mod eficient. Autonomia financiară lărgită prevede ca atât resursele provenite din 

alocaţii bugetare, cât şi cele provenite din mijloace speciale să fie gestionate la dispoziţia universităţilor. 

Principiile autonomiei universitare  au similitudini cu principiile economiei de piaţă, în cadrul căreia se 



produce concurenţa în bază de calitate şi eficienţă, iar piaţa, în cazul nostru potenţialii studenţi, familiile lor 

si respectiv angajatorii, sunt cei care decid cine este mai bun.  

Condiţiile necesare pentru realizarea autonomiei universitare lărgite sunt următoarele:  

- Asigurarea calităţii educaţiei din partea statului prin aplicarea mecanismelor de evaluare externă  de 

către o agenţie independentă (Anexa 4); 

- Urmărirea traseului profesional al absolvenţilor;  

- Repartizarea comenzii de stat pe  bază de performanţe ale universităţii; 

- Calcularea alocaţiei pe student în baza unei formule generale la care se aplică coeficienţi 

dependenţi  de domeniul de studii ( Anexa 3).  

- Bugetul alocat de stat universităţilor depinde de comanda de stat încredinţată  în bază de 

performanţe şi de alocaţia studentului calculat în baza formulei generale; 

- Limitarea numărului de studenţi care învaţă pe bază de contract doar în baza capacității universităţii 

ca infrastructură şi corp profesoral; 

- Independenţa universităţii în stabilirea burselor şi ajutoarelor sociale din fonduri de stat şi mijloace 

speciale; 

- Posibilitatea alternanţei de la contract la loc bugetat în funcţie de performanţa academică; 

- Liberalizarea sumei contractului in acord cu cheltuielile specifice; 

- Liberalizarea nivelului de salarizare a cadrelor universitare;  

- Independenţă privind modul de gestionare a resurselor financiare provenite din transferurile de la 

bugetul de stat şi din mijloace speciale; 

- Dreptul universităţii de a solicita acreditarea pentru programele/ciclurile de studii pe care 

universitatea este în stare să le ofere; 

- Supraveghea realizării răspunderii sociale, inclusiv prin crearea unui organ responsabil de etica şi 

management  universitar. 

O descriere detaliată privind componentele autonomiei universitare şi măsurile propuse pentru această 

opţiune sunt oferite în anexa 2. 

Impactul fiscal: Opţiunea respectivă prevede în perspectivă reducerea alocărilor din partea statului. Odată 

cu introducerea formulei de calcul pentru alocaţia studentului, statul se va limita la achitarea costului de 

formare profesională a specialiştilor conform comenzii de stat, şi nu va mai purta grija menţinerii sistemului 

universitar în general. Comanda de stat la ora actuală este mult mai mică decât numărul de studenţi 

(actualmente 28% din totalul studenţilor universitari) care îşi fac studiile în învăţământul superior, iar suma 

totală alocată de stat către bugetul universităţilor este de 53,8%, cele două cifre fiind neconcordante. Astfel 

se prevede că povara financiară a statului se va reduce.   

Cheltuielile administrative legate de asigurarea controlului şi calităţii procesului educaţional, se estimează la 

2 mln. lei. Estimările au fost făcute prin analogie cu bugetul Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare, 

subordonat Academiei de Ştiinţe 

Impactul administrativ: În condiţiile liberalizării învăţământului superior, statul este obligat să dezvolte 

mecanisme eficiente de asigurare a calităţii. În baza acestor mecanisme statul va avea informaţie obiectivă 

privind performanţele şi calitatea procesului educaţional. Acest fapt devine şi mai important în momentul în 

care statul încredinţează universităţilor realizarea comenzii de stat. Statul este cointeresat în formarea unor 



specialişti de calitate pentru economia naţională, resursele care vor fi debursate de la bugetul de stat 

pentru formarea lor vor fi oferite universităţilor care au înregistrat cele mai bune performanţe. În lipsa unui 

mecanism de asigurare a calităţii va fi greu, sau practic imposibil, de distribuit comanda de stat în bază de 

criterii obiective.  

După creare, agenţia de asigurarea calităţii se va finanţa din buget şi taxe pe servicii.   

În ipoteza adoptării acestei opţiuni este necesară elaborarea unei Hotărâri de Guvern privind măsurile de 

promovare a autonomiei universitare lărgite. 

Impactul social: Scenariul de desfăşurare a acestei opţiuni prevede o creştere iminentă a costului unui 

student în sistemul de învăţământ universitar. Dacă în prezent statul are grijă de menţinerea accesibilităţii 

studiilor universitare, prin plafonarea şi diminuarea intenţionată a sumei contractului de studii, atunci odată 

cu implementarea autonomiei financiare, universităţile vor estima obiectiv costul studentului, care nu poate 

fi cu mult mai mic decât alocaţia studentului estimată de stat. Bineînţeles, că pentru atragerea studenţilor 

universităţile vor manevra cu costul contractului, dar câmpul de manevră va depinde în mare parte de 

mărimea universităţii, imaginea universităţii, calitatea studiilor, capacitatea de a oferi condiţii şi alte 

facilităţi. În general se prevede că costul contractului va creşte.  

Actualmente în mediu contractul de studii costă 5000 lei, pe când costul real este în mediu 15800 lei. 

Această valoare include atât costurile academice, cât şi cele de suport social. Deci, odată cu intrarea în 

vigoare a autonomiei financiare universitare, se vor separa costurile educaţionale de cele sociale, iar 

susţinerea din partea statului a nevoilor sociale va continua. Totuşi accesibilitatea studiilor se va reduce. În 

aceiaşi ordine de idei, se poate concluziona că trendul de creştere a numărului de studenţi care îşi fac studii 

superioare, va intra într-o altă etapă, caracterizată prin reducerea numărului de studenţi. O estimare 

aproximativă, prevede că dacă suma contractului va creşte de 3 ori, atunci numărul studenţilor care îşi fac 

studiile la contract se va reduce de 2,5 -3 ori, adică din cei circa 79 mii studenţi care astăzi învaţă în bază de 

contract, vor rămâne circa 31,5 mii studenţi.  

Se presupune că o parte din potenţialii studenţi universitari se vor îndrepta spre alte nivele de învăţământ, 

precum sunt învăţământul secundar profesional şi mediu de specialitate.  

Impactul economic:  Din punct de vedere economic, se poate spune că odată cu liberalizarea sistemului de 

învăţământ superior, calitatea studiilor va creşte. Acest lucru se va datora, pe de o parte, resurselor 

financiare suficiente pentru formarea profesională a studenţilor şi optimizarea sistemelor în interiorul 

universităţilor, pe de altă parte, concurenţei dintre universităţi, care pentru a atrage studenții vor 

îmbunătăţi condiţiile de trai şi de studii, vor implementa modele şi sisteme de predare-învăţare interesante 

şi utile din punct de vedere a viitorului angajat, se vor racorda la cerinţele în permanentă schimbare de pe 

piaţa muncii, vor întreprinde activităţi de creare a punţii de legătură dintre universitate şi angajatori. Astfel, 

nivelul de formare profesională în cadrul universităţilor va spori. Forţa de muncă angajată va satisface mai 

bine nivelul aşteptărilor angajatorilor. Procentul companiilor, care menţionează decalajul mare dintre 

cunoştinţele profesionale ale tinerilor specialişti şi cele solicitate de organizaţie, se va reduce. Se presupune 

că calitatea cadrelor formate în sistemul universitar va creşte, astfel sporind productivitatea angajaţilor.  

Între instituţiile de învăţământ superior va exista concurenţa pentru comanda de stat şi pentru atragerea 

studenţilor. Cei care nu vor face faţă concurenţei vor dispărea de pe arena educaţională. 



Riscuri:  Comparativ cu opţiunea status quo şi opţiunea cu introducerea autonomiei universitare parţiale, 

opţiunea autonomiei universitare lărgite comportă cele mai mari riscuri. Acestea constau în particular în 

sporirea inechităţii prin reducerea accesului la studii universitare, folosirea improprie a resurselor financiare 

ale universităţilor. Acestea sunt riscuri majore care pot crea daune considerabile sistemului educaţional în 

felul acestea prejudiciind statul care nu va fi în stare să protejeze studentul.  

Inexistenţa sau activitatea ineficientă a Agenţiei de control şi evaluare a calităţii învăţământului superior 

poate genera degradarea în continuare a învăţământului universitar şi amplificarea fenomenului „fabricii de 

diplome”. Crearea şi consolidarea capacităţilor Agenţiei de control şi evaluare a calităţii este o precondiţie 

obligatorie pentru implementarea autonomiei universitare cu autonomie financiară deplină.   

Este de menţionat şi necesitatea unor cadre manageriale cu viziuni clare de dezvoltare a sistemului de 

învăţământ superior, detaşate de interesul generării profiturilor.  

Opţiunea 3: Introducerea autonomiei universitare parţiale 
Această opţiune prevede liberalizarea parţială a unor poziţii din cadrul celor patru piloni ai autonomiei 

universitare, adică vor exista  anumite limite impuse din partea statului care vor trebui respectate (Anexa 2: 

Descrierea opţiunilor). Aceste limite se referă la ceea că resursele financiare vor fi gestionate prin Trezorerie 

(cele provenite de la bugetul de stat) şi prin conturi bancare (cele provenite din mijloace speciale), iar 

limitele maximale şi minimale ale sumei contractului sunt indicate de către Guvern. La pilonul ce ţine de 

aspectul organizaţional opţiunea dată prevede crearea unui sistem dual de conducere al universităţii 

(Senatul şi Consiliul de Conducere) şi unele intervenţii din partea statului la luarea deciziilor principiale 

pentru asigurarea protecţiei studentului şi calităţii sistemului educaţional. O descriere detaliată privind 

componentele autonomiei universitare şi măsurile propuse pentru această opţiune sunt oferite în anexa 2. 

Condiţia indispensabilă pentru opţiunea dată, ca şi în cea precedentă, este crearea Agenţiei de control şi 

verificare a calităţii, precum şi organul responsabil de etica şi management  universitar. 

Impactul fiscal: Opţiunea respectivă prevede în perspectivă reducerea alocărilor din partea statului. Ca şi în 

opţiunea precedentă, odată cu introducerea formulei de calcul pentru alocaţia studentului, statul se va 

limita la achitarea costului de formare profesională a specialiştilor conform comenzii de stat şi nu va mai 

purta grija menţinerii sistemului universitar în general. Diferenţa, în comparaţie cu opţiunea precedentă, 

constă în posibilitatea de a avea un control mai riguros din partea statului asupra modului de utilizare a 

mijloacelor bugetare. Pe de altă parte, universităţile sunt avantajate prin oferirea posibilităţii de aşi gestiona 

singure mijloacele speciale.  

Înfiinţarea şi asigurarea funcţionalităţii Agenţiei de control şi asigurare a calităţii, care ar costa bugetului ţării 

2 mln. lei pe an. După intrarea in funcţiune agenţia se fa finanţa de la buget şi din serviciile efectuate.   

Impactul administrativ: Povara administrativă în această opţiune este, ca şi în cea precedentă este legată de 

înfiinţarea şi asigurarea funcţionalităţii Agenţiei de control şi asigurare a calităţii.  

Impactul social: Scenariul acestei opţiuni prevede o creştere iminentă a alocaţiei unui student în sistemul de 

învăţământ universitar, însă creşterea sumei contractului ar putea să fie mai mică decât în cazul opţiunii 

precedente. Acest fapt se explică prin ceea că principala sursă din cadrul mijloacelor speciale o reprezintă 



veniturile care provin din contractele de studii. Ministerul are sub control aceste aspecte prin limitarea 

taxelor pentru a preveni eventualele nereguli. 

Prin urmare, se va reduce accesibilitatea studiilor faţă de situaţia actuala, dar nu atât de mult. Această 

reducere ar putea fi  mai puţin gravă decât în cazul opţiunii precedente.  Totuşi, o parte dintre cei ce nu pot 

suporta costurile se vor orienta si spre scoli tehnice, ceea ce va scădea presiunea pe piața muncii. 

Impactul economic: Libertatea de implementare a schimbărilor în cadrul universităților va fi limitată de 

posibilităţile financiare, adică limitată la veniturile provenite din mijloacele speciale. Acestea ar putea fi 

insuficiente pentru a produce schimbări calitative în sistemul universitar şi vor fi folosite doar pentru 

sporirea nivelului de salarizare a unor cadre didactice.  Astfel impactul economic dorit de formare a forţei de 

muncă de calitate poate rămâne parțial  nerealizat. Totuşi, creşterea gradului de libertate în gestionarea 

resurselor financiare va implica creşteri de ordin calitativ.  

Riscuri:  Modelul acestei opţiuni a existat în RM până în 2005, când resursele din mijloacele speciale erau 

folosite la discreţia universităţilor. Această libertate a fost anulată pe motiv de folosire a acestor resurse în 

scopuri improprii.  Schimbarea principiilor de management a instituţiilor de învăţământ superior trebuie să 

fie însoţită şi de schimbarea mentalităţii echipei manageriale, care trebuie să se preocupe de dezvoltarea 

învăţământului şi nu profitabilitatea instituţiei.   

Anexa 2: Descrierea opţiunilor conform celor patru piloni ai autonomiei 

universitare 

Item Descriere 

Componenta financiara   

Opţiunea 1: Status -quo Opţiunea 2: Autonomie universitară lărgită Opţiunea 3: Autonomie universitară 
parțială 

Mecanisme de 
gestionare financiară 
centralizată  

Independenţă totală privind modul de 
gestionare a resurselor financiare 
provenite din transferurile de la bugetul de 
stat şi din mijloace speciale, conturile 
bancare ale instituţiilor fiind deschise în 
bănci (Modificări la Legea Învăţământului 
nr.547-XIII din 21 iulie 1995, privind 
gestionarea financiară). 

Independenţă parţială privind 
modul de gestionare a resurselor 
financiare: resursele provenite din 
transferurile de la bugetul de stat 
sunt gestionate prin Trezorerie, iar 
cele provenite din mijloace speciale 
sunt gestionate prin conturi 
bancare în bănci 

Finanţare în baza 
cheltuielilor istorice, nu 
per student 

Calcularea alocației pe student în baza unei 
formule generale la care se aplică 
coeficienţi în dependenţă de domeniul de 
formare profesională cu aplicarea unui 
coeficient pentru dezvoltarea 
infrastructurii existente si ajustarea la 
nivelul inflatiei (Elaborarea HG privind 
modalitatea de calcul a costului  unui 
student din învăţământul superior).  Pentru 
realizarea acestei sarcini se va forma un 
organ consultativ (Oficiul pentru 
Finanţarea Învăţământului Superior) 

La fel 



Bugetul alocat nu reiese 
din realizarea comenzii 
de stat, ci din 
necesităţile 
universităţilor 

Bugetul alocat de stat universităţilor 
depinde de comanda de stat încredinţată 
universităţilor performante şi de alocația 
pe student calculata în baza formulei 
generale. 

La fel 

Mijloace speciale 
condiţionate în utilizare 

Independenţă totală privind modul de 
gestionare a resurselor financiare 
provenite mijloace speciale, precum şi a 
celor provenite din alocările de la buget. 

Independenţă totală privind modul 
de gestionare a resurselor 
financiare provenite mijloace 
speciale. 

Taxa de studii este mai 
mică decât costul 
real/taxa plafonată de 
Guvern 

Liberalizarea sumei contractului (revederea 
HG 196) la discreţia universităţilor 

Stabilirea de către Minister a 
limitelor sumei contractului 
(revederea HG 196)  

Cheltuieli improprii de 
întreţinere curentă a 
căminelor 

Revederea formulei de calcul de achitare a 
taxei în căminele studenţeşti, care va 
prevedea achitarea de către student a 
costurilor de întreţinere curentă curentă cu 
menţinerea finanţării din partea statului 
pentru cheltuielile capitale cu scop de 
dezvoltare (revederea HG 99, 30.01.2007). 

La fel 

Dificultăţi de 
valorificare a soldurilor 

Rezolvarea acestei situaţii prin deschiderea 
conturilor bancare ale universităţilor în 
băncile comerciale, în care se transferă atât 
alocările de la buget, cât şi resursele 
acumulate din mijloace speciale. 

 

Rezolvarea acestei situaţii prin 
deschiderea conturilor bancare ale 
universităţilor în băncile 
comerciale, în care se virează 
resursele acumulate doar din 
mijloace speciale. 

Componenta organizaţională  

Opţiunea 1: Status -quo Opțiunea 2: Autonomie universitară lărgită Opțiunea 3: Autonomie universitară 
controlată 

Forma organizatorico-
juridică:  instituţie 
bugetară 

Instituţie publică, aflată la autogestiune Instituţie publică, aflată la 
autogestiune 

Deficit de transparenţă 
decizională 

Impunerea obligativității de a face publice 
bugetul, taxele, modalitatea de 
management, regulamentele de gestionare 
internă la nivel de facultăţi şi catedre, etc.  

 
 
 

Instituirea obligativităţii raportului intern 
anual de asigurare a calităţii care se aproba 
de senat şi se face public. 

Impunerea obligativității de a face 
publice bugetul, taxele , 
modalitatea de management, 
regulamentele de gestionare 
internă la nivel de facultăţi şi 
catedre, etc. etc. avizate de 
minister  
La fel 

Lipsa actorilor externi în 
organele de conducere 

Activizarea reprezentanţilor angajatorilor 
în consilii consultative. 
 
Revizuirea componenţei Senatului astfel 
încât 5-10% din membrii Senatului să fie 
reprezentanţii fondatorilor (Ministerul, 
Guvernul), şi reprezentanţii asociaţiilor 
profesionale, Patronatelor, Sindicatelor. 

Numirea de către Minister a unor 
personalităţi externe 
 
Revizuirea competenţelor 
Senatului, astfel încât acesta să se 
ocupe de doar de probleme 
academice (curriculum, programe 
de studii, titluri), iar de problemele 



de gestionare a universităţii 
(managementul financiar, 
managementul resurselor umane) 
să se ocupe Consiliul de Conducere 

Guvernare 
studenţească 
ineficientă 

Participarea efectiva a reprezentanţilor 
studenţilor la luarea deciziilor (obligatoriu) 
şi la gestionarea unui set de 
responsabilităţi (ex. gestionarea căminelor, 
bibliotecii, sălilor sportive, etc…) în baza 
Asociaţiei Studenţilor de la universitate 

Implicarea studenților in activitatea 
organelor alese (consilii 
profesorale, Senate)  precum si cele 
operative (Birou Senat). 

Autonomia 
subdiviziunilor 
universităţilor 

Deschiderea şi închiderea facultăţilor la 
discreţia universităţilor 

Deschiderea şi închiderea 
facultăţilor prin lege 

Centralizarea 
procesului de admitere 

Limitarea numărului de studenţi care 
învaţă în bază de contract la capacitatea 
universităţii ca infrastructură şi potenţial al 
corpului profesoral.  

 
Posibilitatea alternanţei de la contract la 
loc bugetat în dependenţă de performanţa 
academică (cu excepţia celor 15% din 
studenţi social dezavantajaţi) 

Stabilirea anuala a planului de 
înmatriculare, inclusiv a comanzii 
de stat pe universităţi şi domenii de 
către minister 

 
La fel 

Sistem centralizat de 
ajutor social al 
studenţilor 

Independenţa universităţii în stabilirea 
burselor şi ajutoarelor sociale 
 
Participarea la gestionarea unui set de 
responsabilităţi (ex. gestionarea căminelor, 
bibliotecii, sălilor sportive, etc…) în baza 
Asociaţiei Studenţilor de la universitate 

Cuantumul burselor stabilit de 
Guvern. 

Autonomia 
subdiviziunilor 
universităţilor 

Deschiderea şi închiderea 
facultăţilor/catedrelor/altor subdiviziuni la 
discreţia universităţilor 

Deschiderea şi închiderea 
facultăţilor prin lege 

Neimplementarea în 
volum deplin a 
procesului Bologna 
privind funcţionarea 
celor 3 cicluri de studii 
în cadrul universităţilor 

Dreptul  universităţilor de a solicita 
acreditarea pentru programele  (ciclurile) 
de studii pe care sunt în stare să le ofere. 

 

Decizia Guvernului privind ciclurile 
de studii aferente diverselor 
universităţi 

 

Extinderea activităţii 
educaţionale 

Dreptul universităţilor de a oferi educaţie 
continuă  post-universitară (LLL) în baza 
solicitării acreditării programelor 
respective. 

Decizia Guvernului privind centrele 
de educaţie continuă (LLL) 

Componenta resurse umane  

Opţiunea 1: Status -quo Opțiunea 2: Autonomie universitară lărgită Opțiunea 3: Autonomie universitară 
controlată 

Sistem universitar 
fărâmiţat şi 
supradimensionat ca 
număr de instituţii 

Liberalizarea sistemului universitar va 
permite concurenţa loială între instituțiile 
de învăţământ superior, o parte din 
instituţii care nu fac faţă cerinţelor şi sunt 
ineficiente din punct de vedere financiar 

Reorganizarea sistemului 
universitar de stat prin iniţiativa 
Guvernului 



vor dispare sau se vor asocia cu altele 
performante. 

Lipsa condiţiilor 
motivaţionale pentru 
dezvoltare resurselor 
umane 
 

Oferirea posibilităţii de majorare a 
salariilor cadrelor universitare cu 
restricţionarea nivelul maxim de salarizare;  
 
Motivarea personalului în baza 
performanţelor realizate. 

Stabilirea unor grile de salarizare 
printr-o lege unica 

Salarii joase/ norme 
didactice mari 

Revederea normelor didactice şi 
racordarea lor la cele europene.  

 
Integrarea activităţii de cercetare, 
dezvoltare şi inovare cu procesul 
educaţional, pentru că norma didactică 
prevede şi componenta ştiinţifică 

Stabilirea normelor minime si 
maxime precum si maximul de 
norme individuale 

Cadrele didactice nu au 
experienţa de lucru în 
sectorul real al 
economiei 

Atragerea resurselor umane care lucrează 
în sectorul real al economiei în activitatea 
didactică a universităţii 

 
Asigurarea stagiilor practice pentru cadrele 
didactice ale universităţii prin bugetarea 
resurselor pentru acest scop 

La fel 
 
 
 
 

La fel 

Componenta academică  

Opţiunea 1: Status -quo Opțiunea 2: Autonomie universitară lărgită Opțiunea 3: Autonomie universitară 
controlată 

Lipsa structurilor de 
control şi asigurare a 
calităţii la nivel naţional 

Crearea Agenţiei Naţionale de control şi 
asigurare a calităţii în Învăţământul 
Superior şi Cercetare, conform prevederilor 
procesului de la Bologna (Agenţia va fi 
parte a Asociaţiei Agenţiilor regionale 
europene şi 30% din evaluatori vor fi 
invitaţi din cadrul Agenţiilor regionale) 
(Anexa 4) 
 
Crearea Registrului de urmărire a traseului 
profesional al absolvenţilor;  
 
Repartizarea comenzii de stat în baza 
performanţelor universităţii; 

La fel 
 
 

 
 
 
 
 

La fel  
 
 
Repartizarea comenzii de stat pe 
criterii de dezvoltare regională 

Ineficienţa 
mecanismelor de 
implementare a 
indicatorilor calitativi in 
universităţi 

Asigurarea calităţii educaţiei din prin 
instituirea sistemelor de management al 
calităţii şi susţinerea metodologică a 
comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de 
instituţii. 

La fel 
 

Ineficienţa 
mecanismelor de 
interacțiune cu lumea 
afacerilor, piaţa muncii, 
cercetare,  dezvoltare si 
inovare la nivel naţional 

Eficientizarea mecanismelor de 
interacţiune cu lumea muncii, piaţa muncii 
şi domeniul de cercetare, dezvoltare si 
inovare 
Consfătuiri periodice cu angajatorii şi 
administraţia de stat 

Impunerea mecanismelor de 
interacţiune cu Ministerele de 
resort şi piaţa muncii de către 
Guvern (Comitete Sectoriale) 
 
Decizia Guvernului de a dezvolta 



şi internaţional Dezvoltarea relaţiilor internaţionale  
academice şi de cercetare . 

studii în limbi străine 

   

 

Anexa  3: Model de finanţare a universităţilor în baza formulei generale  

Finanțarea universităţilor de stat în condiţiile autonomiei universitare se poate realiza conform 

modelului României, care a implementat cu succes formula de finanţare per cap de student.  

De la buget se aloca bani pentru finanțarea de baza  (salarii si utilități ) si finanțarea  

complementara (investiții, reparații, achiziții, alocații sociale pentru studenți). 

Alte surse sunt reprezentate de veniturile din cercetare, închirierile de spatii, taxele studențești, 

donații si sponsorizări, granturi europene si fonduri structurale, microproducție si cămine-cantine. 

La nivelul universităților publice, toate fondurile au caracter de venituri proprii si se gestionează 

prin trezorerie. 

Alocarea de fonduri din Bugetul de stat pentru finanțarea de baza 

Alocarea se face conform principiilor: 

- resursele urmează studenții; 

- resursele sunt proporționale cu calitatea 

Bugetul de stat este alocat pe universități proporțional cu numărul de studenți, ținând cont de 

formele de învățământ  si de domeniile de studii. 

Pentru fiecare forma de învățământ se calculează numărul de studenți echivalenți  

SEd  = Numărul de studenți fizici  Sfd    x   coeficientul de echivalare   ef 

Coeficientul de echivalare se refera la forma de învățământ (zi, seral, master, etc) conform 

tabelului 1 

La nivelul unui domeniu se aduna toți studenții echivalenți  SEd  ai universității: 
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Pentru fiecare domeniu (socio-uman, inginerie, etc) exista un coeficient de cost  care multiplica 

numărul de studenți  echivalenți si determina numărul de studenți echivalenți unitari  SEU.(vezi 

tabelul 2) 

SEU =  studenți echivalenți  SEd     x  coeficient de cost  cd 

La nivelul unei universități se aduna acești  studenți echivalenți unitari pentru toate domeniile 

distincte de finanțare, In cazul mai multor domenii distincte. 

 

Numărul de studenți echivalenți unitari  pentru toate universitățile publice corespunde bugetului 

total. 

Bugetul care revine unei universităţi  Ss (U) reprezintă o fracțiune din total proporționala cu 

numărul de studenți echivalenți unitari, raportat la totalul național  SEU (Un) 

 

Aceasta alocare este raționala si echitabila fiind răspândita in foarte multe tari europene. 

Principiul alocării de fonduri proporțional cu numărul de studenți aduce mari transformări in 

finanțare pentru ca numărul de posturi didactice rămâne la dispoziția universitarii. 

ALOCAREA UNOR LOCURI FINANTATE DE LA BUGETUL PUBLIC REPREZINTA DE FAPT O 

FINANTARE INDIRECTA PROPORTIONALA CU NUMARUL  ABSOLVENTILOR (COMANDA DE STAT). 

Tabelul 1 Coeficienți de echivalare pe forme de învățământ 

Nr. 

crt. 

Forma de învăţământ – f – 
Coeficient 

de echivalare 

– ef – 

 I. Studii universitare de licenţă  

1 Studii universitare în limba română (de lungă şi scurtă durată) 1,00 

2 Studii universitare în limba germană – ca limbă maternă (de lungă şi 

scurtă durată) 

2,50 

3 Studii universitare în limbi de mare circulaţie internaţională 1,50 
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4 Studii universitare în limbi de circulaţie restrânsă 1,50 

5 Studii universitare desfăşurate în cadrul extensiilor universitare – 

în afara ţării 

2,50 

6 Studii universitare - învățământ seral 0,80 

7 Studii universitare cu frecvenţă redusă 0,25 

8 Studii universitare la distanţă* 0,15 

9 Studii aprofundate sau master în limba română  1,50 

10 Studii aprofundate sau master în limbi de mare circulaţie 

internaţională 

2,25 

11 
Studii aprofundate sau master desfăşurate în cadrul extensiilor 

universitare – în afara ţării 

2,50 

 III. Studii doctorale  
12 Studii doctorale cu frecvenţă (cu excepţia domeniilor 

tehnic,agronomic, ştiinţe şi medicină) 

3,00 

13 
Studii doctorale cu frecvenţă în domeniile tehnic, agronomic, 

ştiinţe şi medicină 

4,00 

14 
Studii doctorale fără frecvenţă (începute anterior anului universitar 

2006/2007) 

1,00 

 IV. Alte forme de pregătire  
15 Stagiu de rezidenţiat (numai pentru ciclul I - anii 1-2) 2,00 

16 Pregătire preliminară pentru studenţi străini (an pregătitor) 1,25 

17 Pregătire pedagogică suplimentară (seminar pedagogic) 0,12 

18 Activităţi  asociate  acordării  gradelor  didactice  în 

învăţământul preuniversitar 

0,40 

 

Tabelul 2   Coeficienți de cost pe domenii 

 

  

cd S d 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul de învăţământ 

– d – 

Coeficient 

de cost 

– cd – 1 Tehnic 1,75 

2 Arhitectură 2,50 

3 Agronomic 1,75 

4 Ştiinţe 1,65 

5 Matematici şi matematici aplicate 1,65 

6 Socio-uman 1,00 

7 Psihologie 1,00 

8 Medicină 2,00 



9   Economic 

Economic 

1,00 

10 Teatru 5,37 

11 Film 7,50 

12 Interpretare muzicală 5,37 

13 Muzică 3,00 

14 Arte 3,00 

15 Sport 1,86 

 

 

Anexa 4 Modalitatea de organizarea şi funcţionare a agenţiei de control şi asigurare a calităţii în 
baza modelului Agenţiei Române de asigurare a calităţii în învăţământul superior (ARACIS) 

 ARACIS este o instituţie publică autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică şi cu buget propriu 
de venituri si cheltuieli. Agenţia nu este supusă ingerinţelor politice sau de orice alt fel. În conformitate cu 
prevederile legale, ARACIS se finanţează după cum urmează: 
- venituri din contracte de prestări de servicii pentru evaluarea calităţii, încheiate inclusiv cu Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;  
- tarife de autorizare şi acreditare a instituţiilor de învăţământ superior pe programe de studiu, propuse 

de ARACIS si aprobate prin hotărâre a Guvernului;  
- tarife de evaluare externă a calităţii, propuse de ARACIS şi aprobate prin hotărâre a Guvernului;  
- fonduri externe nerambursabile, obţinute prin participarea la programe internaţionale, donaţii, 

sponsorizări, alte surse legal constituite.  

 

Misiunea ARACIS 

Misiunea ARACIS este de a efectua evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de 
învăţământ superior şi de alte organizaţii furnizoare  de programe de studii specifice învăţământului 
superior, care operează în România cu scopul de: 
- a testa, pe baza standardele de calitate, capacitatea organizaţiilor furnizoare de educaţie de a satisface 

aşteptările beneficiarilor; 
- a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii învăţământului superior; 
- a asigura protecţia beneficiarilor direcţi de programe de studiu de nivelul învăţământului superior prin 

producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile, public accesibile, despre 
calitatea educaţiei; 

- a propune Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului si Sportului strategii şi politici de permanentă 
ameliorare a calităţii învăţământului superior, în strânsă corelare cu învăţământul preuniversitar. 

Atribuţii in domeniul acreditării 
- Elaborează periodic metodologia şi standardele pentru diferitele tipuri de programe şi furnizori de 

învăţământ superior, care se avizează de MECTS şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului  
- Evaluează în temeiul standardelor şi al metodologiei aprobate prin hotărâri ale Guvernului, la cerere sau 

din proprie iniţiativă, şi propune autorizarea, respectiv acreditarea furnizorilor de învăţământ superior şi 



a programelor de studii. Pe baza rapoartelor de acreditare, MECTS elaborează actele normative pentru 
înfiinţarea de structuri de învăţământ superior.  

Atribuţii în asigurarea calităţii  
- Formulează şi revizuieşte periodic, pe baza bunelor practici, standarde naţionale de referinţă si 

indicatorii de performanta pentru evaluarea si asigurarea calităţii în învăţământul superior;  
- Colaborează cu MECTS şi cu ARACIP în elaborarea şi promovarea de politici şi strategii de acţiune, 

pentru creşterea calităţii educaţiei în România; 
- Organizează anual consultări cu instituţiile de învăţământ superior pentru a stabili priorităţile asigurării 

calităţii; 
- Elaborează şi face publice propriile proceduri de evaluare externă a calităţii educaţiei; 
- Încheie, cu instituţii de învăţământ din ţară şi din străinătate, contracte de prestări de servicii pentru 

evaluarea externă a calităţii programelor şi furnizorilor de programe de educaţie specifice 
învăţământului superior, precum şi pentru evaluarea interinstituţională a programelor similare;  

- Efectuează evaluarea calităţii unor programe şi instituţii de învăţământ superior, la solicitarea MECTS. 
Condiţiile privind realizarea activităţii de evaluare se stabilesc prin contract;  

- Face publice rezultatele evaluărilor externe; 
- Publică manuale, ghiduri, lucrări de sinteză a bunelor practici de evaluare şi asigurare a calităţii;  
- Elaborează periodic, la fiecare trei ani, analize de sistem asupra calităţii învăţământului superior din 

România;  
- Colaborează cu agenţii similare din alte ţări pentru dezvoltarea şi aplicarea de măsuri eficiente de 

îmbunătăţire a calităţii programelor de învăţământ superior; 
- Elaborează Codul de etică profesională a experţilor ARACIS; 
- Publică anual un raport privind propria activitate; 
- Elaborează, o dată la trei ani, rapoarte de autoevaluare a calităţii propriei activităţi, în vederea pregătirii 

evaluării externe de către agenţii similare din alte ţări.  

Strategia 

Agenţia îşi desfăşoară activitatea în baza celor mai bune practici internaţionale, care sunt preluate în propria 
Metodologie şi a căror implementare este orientată atât spre evaluarea cât şi spre asigurarea calităţii 
învăţământului superior din România, ca parte a Spaţiului European al Învăţământului Superior.  
Strategia agenţiei reflectă misiunea asumată de către ARACIS în vederea asigurării şi îmbunătăţirii constante 
a calităţii în învăţământul superior din România precum şi a propriei activităţi şi poate fi descrisă prin 
următoarele obiective majore:  

- Îmbunătăţirea metodologiei de evaluare externă în deplină concordanţă cu Standardele şi Liniile 
Directoare pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (European Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in Higher Education - ESG); 

- Îmbunătăţirea permanentă a calităţii Ghidurilor asociate Metodologiei prin creșterea valorii lor 
aplicative şi relevanţei pentru beneficiari;  

- Creşterea rolului studenţilor şi angajatorilor în cadrul procesului de evaluare şi asigurare a calităţii 
educaţiei; 

- Accelerarea tranziţiei de la evaluarea  datelor de intrare la evaluarea predominantă a rezultatelor  
învăţării, a inserţiei absolvenţilor în mediul economic şi social ca măsură a rezultatelor asigurării calităţii 
educaţiei; 

- Continuarea colaborării cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării  în vederea promovării unor 
principii, reglementări şi  norme pentru asigurarea calităţii unitare şi comparabile pentru întreg 
învăţământul superior din România, de stat şi particular. 



- Elaborarea de referinţe pentru universităţi în vederea poziţionării lor inter-universitare în funcţie de 
performanţele calităţii; 

- Dezvoltarea relaţiilor dintre cadrul naţional al calificărilor şi asigurarea calităţii, respectiv dintre ACPART 
şi ARACIS; 

- Colaborarea cu CNFIS şi CNCSIS în vederea îmbunătăţirii compatibilizării indicatorilor de performanţă, 
inclusiv a celor cu relevanţă în finanţarea instituţiilor de învăţământ superior. 


