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1. Introducere 

1. Conform legislaţiei Republicii Moldova şi a principalelor documente de politici, 

educaţia este declarată o prioritate naţională. În scopul realizării prevederilor documentelor de 

politici în domeniile ce ţin de dezvoltarea învăţământului, Ministerul Educaţiei, cu suportul 

donatorilor internaţionali, a elaborat şi aprobat în anul 2010 Strategia consolidată şi Planul de 

acţiuni în sectorul educaţiei (anii 20112015). 

2. Strategia Consolidată şi Planul de acţiuni au inclus prevederile mai multor documente, 

adoptate de Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova, principalele din ele fiind: 

(i) Hotărârea Guvernului nr. 410 din 4 aprilie 2003 “Cu privire la aprobarea Strategiei 

naţionale “Educaţie pentru toţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 7072, art. 

441); 

(ii) Hotărârea Guvernului nr. 727 din 16 iunie 2003 “Despre aprobarea Strategiei 

naţionale privind protecţia copilului şi familiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2003, nr. 126, art. 774); 

(iii) Hotărârea Guvernului nr. 242 din 1 martie 2005 “Cu privire la aprobarea Programului 

Naţional “Satul Moldovenesc” (20052015)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, 

nr. 71, art. 471); 

(iv) Hotărârea Guvernului nr. 288 din 15 martie 2005 „Cu privire la aprobarea 

Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova până în 2015 şi a Primului 

Raport Naţional “Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova”. 

(v) Hotărârea Guvernului nr. 863 din 16 august 2005 cu privire la aprobarea Programului 

de modernizare a sistemului educaţional în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2005, nr. 113, art. 936); 

(vi) Hotărârea Guvernului nr. 784 din 9 iulie 2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale 

şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 

20072012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 103106, art. 823); 

(vii) Hotărârea Guvernului nr. 995 din 3 septembrie 2007 cu privire la aprobarea Planului 

naţional de acţiuni comunitare pentru susţinerea copiilor aflaţi în dificultate pe anii 20072014 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141145, art. 1028); 

(viii) Legea nr. 295 din 21 decembrie 2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare pe anii 20082011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1820, art. 

57); 

(ix) Hotărârea Guvernului nr. 191 din 25 februarie 2008 pentru aprobarea Planului de 

acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 20082011 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 4244, art. 257); 

(x) Hotărârea Guvernului nr. 1344 din 1 decembrie 2008 cu privire la aprobarea Planului 

naţional de acţiuni în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei împotriva copilului pentru 

perioada 20092011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 218220, art. 1362); 

(xi) Legea nr. 25 din 3 februarie 2009 “Privind aprobarea Strategiei naţionale pentru 

tineret pe anii 2009–2013” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 68, art. 192); 

(xii) Hotărârea Guvernului nr. 933 din 31 decembrie 2009 cu privire la aprobarea 

Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 20102015 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2010, nr. 57, art. 27); 

(xiii) Hotărârea Guvernului nr. 450 din 2 iunie 2010 pentru aprobarea Planului naţional 

de acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor pentru anii 20102011 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 8790, art. 519); 
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(xiv) Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: 

Libertate, Democraţie, Bunăstare”, 20092013 (www.gov.md); 

(xv) Relansăm Moldova. Priorităţi de dezvoltare pe termen mediu, 24 martie 2010 

(www.gov.md). 

3. Scopul Strategiei consolidate constă în: 

(i) stabilirea direcţiilor prioritare de dezvoltare a învăţământului din Republica Moldova 

şi a mecanismelor de realizare a acestora; 

(ii) asigurarea unei dezvoltări durabile a sistemului de învăţământ în vederea formării 

unei personalităţi integre, active, sociale şi creative  factorii principali ai dezvoltării umane şi 

ai progresului social-economic al ţării  în baza principiului „învăţământul – prima prioritate a 

statului”. 

4. Obiectivele generale ale Strategiei consolidate sunt: 

(i) modernizarea sistemului educaţional din Republica Moldova în scopul asigurării unei 

dezvoltări umane durabile prin asigurarea accesului echitabil şi nediscriminatoriu la studii de 

calitate la toate nivelele de învăţământ pentru toţi copiii, inclusiv cei din familiile vulnerabile, 

cei cu cerinţe educaţionale speciale, reprezentanţii minorităţilor etnice; 

(ii) asigurarea unei educaţii preşcolare, primare şi secundare de calitate pentru toţi copiii 

prin dezvoltarea unor şcoli prietenoase copilului şi extinderea practicilor educaţiei incluzive; 

(iii) dezvoltarea învăţământului vocaţional şi tehnic în conformitate cu prevederile 

procesului de la Copenhaga şi racordarea lui la necesităţile pieţii muncii; 

(iv) realizarea în volum deplin a prevederilor Procesului de la Bologna şi dezvoltarea în 

continuare a învăţământului superior prin integrarea instruirii şi cercetării, extinderea 

conexiunilor instituţiilor de învăţământ cu mediul economic; 

(v) extinderea şi diversificarea sistemului de instruire a adulţilor pe întreg parcursul vieţii 

din perspectiva formării generale şi formării profesionale continue în corespundere cu nevoile 

persoanei şi necesităţile socio-economice; 

(v) utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale şi a resurselor financiare alocate 

sistemului educaţional şi ameliorarea calităţii instruirii. 

5. În Strategia consolidată şi Planul consolidat de acţiuni au fost stabilite următoarele 

direcţii prioritare de activitate: 

(i) Asigurarea unei dezvoltări durabile a sistemului de învăţământ. 

(ii) Extinderea accesului la educaţia timpurie de calitate. 

(iii) Formarea şi dezvoltarea reţelei de şcoli prietenoase copilului. 

(iv) Educaţia şi susţinerea copiilor aflaţi în dificultate 

(v) Sporirea nivelului de pregătire profesională în învăţământul vocaţional şi tehnic 

(vi) Integrarea învăţământului superior în spaţiul european al învăţării şi cercetării 

(vii) Extinderea şi diversificarea sistemului de instruire a adulţilor 

6. Pentru fiecare din aceste direcţii, în Planul consolidat de acţiuni au fost stabilite 

obiective concrete, acţiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor în cauză, costurile 

estimative ale activităţilor preconizate, sursele de finanţare şi indicatorii de monitorizare. 

7. Conform evaluărilor, costurile totale necesare pentru realizarea Strategiei consolidate 

erau de circa 38,4 mlrd. lei, din care 36,6 mlrd. lei (95%) reprezentau alocările bugetare 

prevăzute în Cadrul bugetar pe termen mediu, iar 1,8 mlrd. lei (5%) urmau să fie atrase din 

surse externe. 

http://www.gov.md/
http://www.gov.md/
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8. Scopul acestei raport constă în efectuarea unei analize a progresului realizat în 

implementarea Strategiei consolidate şi a Planului consolidat de acţiuni, identificarea 

problemelor care au apărut în procesul de implementare şi formularea unor eventuale 

recomandări pentru accelerarea reformelor în sectorul educaţiei. 

2. Contextul socio-economic 

2.1. Evoluţia situaţiei demografice 

9. Republica Moldova se înscrie în tendinţele generale de îmbătrânire a populaţiei, cu 

care se confruntă mai multe ţări, cu toate implicaţiile pe care le are acest fenomen asupra 

dezvoltării sectorului educaţiei. 

10. Ca urmare a declinului demografic, care a început sa se manifeste încă din anul 1990, 

numărul populaţiei totale a Republicii Moldova s-a coborât către anul 2013 la 3559,5 mii de 

locuitori. O cauza a acestui fenomen este sporul natural negativ, care are drept consecinţă 

îmbătrânirea populaţiei, coeficientul îmbătrânirii populaţiei (numărul persoanelor în vârstă de 

60 ani şi peste la 100 locuitori) înregistrând o creştere de la 12,8 în anul 1990 până la 15,3 în 

anul 2012. 

11. Procesul de îmbătrânire a populaţiei avansează deosebit de rapid în mediul rural. 

Astfel, în cazul oraşelor, ponderea populaţiei tinere (sub 15 ani) a scăzut cu 0,8 puncte 

procentuale, de la 7,0% în anul 2007 până la 6,2% în anul 2013. În cazul satelor, ponderea 

acestei categorii de populaţie a scăzut cu 1,8 puncte procentuale, de la 12,9% în anul 2007 până 

la 11,1% în anul 2013. 

12. În ceea ce priveşte structura populaţiei pe medii rezidenţiale, sexe şi grupe de vârstă, 

situaţia se prezintă în felul următor: 

(i) După obţinerea independenţei, ponderea populaţiei urbane începuse să scadă, însă, 

începând cu anul 2007, tendinţa s-a inversat, ponderea populaţiei urbane fiind într-o uşoară 

creştere. Astfel, ponderea populaţiei urbane a crescut de la 41,3% în anul 2007, până la 41,9% 

în anul 2013. Respectiv, ponderea populaţiei rurale a scăzut de la 58,7% în anul 2007, până la 

58,1% în anul 2013. Populaţia urbană, la rândul său, prezintă un nivel înalt de concentrare 

geografică, 48,8% din aceasta locuind în municipiul Chişinău şi 9,7% în oraşul Bălţi. 

(ii) În aspect de gen, pe parcursul anilor 20072013 nu s-au înregistrat schimbări 

semnificative în structura populaţiei pe sexe, ponderea bărbaţilor fiind de 48,1%, iar a femeilor 

de 51,9%. În ansamblu pe ţară, la 100 de bărbaţi revin 108 femei. 

(iii) Pe grupe de vârste, tendinţele de variaţie a numărului populaţiei se manifestă în mod 

diferit. Astfel, în cazul grupelor de vârsta de 02 şi de 36 ani, numărul copiilor a crescut.  În 

cazul grupei de vârsta de 710 ani, scăderea numărului de copii s-a oprit. În cazul grupelor de 

vârsta 1115, 1618 şi 1923 de ani, numărul populaţiei a scăzut. 

13. În consecinţă, pe durata implementării Strategiei consolidate şi a Planului consolidat 

de acţiuni, a crescut cererea de locuri în instituţiile preşcolare. În cazul claselor primare cererea 

a rămas practic neschimbată. În cazul claselor gimnaziale şi a celor liceale, cererea a fost în 

continuă scădere. 

14. Evident, evoluţia sinuoasă a situaţiei demografice a avut repercusiuni directe asupra 

evoluţiei numărului de elevi din instituţiile de învăţământ. Astfel, pe durata anilor 20072013, 
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numărul de copii din învăţământul preşcolar a crescut cu  17,5%, pe când în cazul celorlalte 

trepte de învăţământ numărul de elevi a scăzut: 8,8% în învăţământul primar, 30,4% în 

învăţământul gimnazial şi 30,1% în învăţământul liceal. De asemenea, în perioada 20072013 

se atestă şi o scădere a numărului de elevi şi studenţi în învăţământul secundar profesional  

25,8%, mediu de specialitate  6,7% şi cel superior  20,4%. 

Tabelul 1. Evoluţia numărului de copii, elevi şi studenţi pe nivele şi trepte 
de învăţământ 

      mii persoane 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Preşcolar 120.1 123.9 126.0 130.0 135.4 141.1 ... 

Clasele pregătitoare 2.3 2.0 2.2 2.1 1.7 1.6 0.2 

Clasele 1–4 151.7 145.4 141.2 138.4 138.1 138.3 138.4 

Clasele 5–9 239.5 222.9 207.5 193.1 181.9 171.9 166.8 

Clasele 10–12 67.4 64.0 62.8 61.4 58.5 54.2 46.6 

Secundar profesional 24.5 24.3 22.2 21.4 20.3 19.6 18.2 

Mediu de specialitate 31.3 32.7 32.2 32.2 31.4 30.7 29.2 

Superior 122.3 114.9 109.9 107.8 104.0 102.5 97.3 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică, 2014 

15. Un impact profund asupra evoluţiei numărului de copii, elevi şi studenţi din instituţiile 

de învăţământ şi a ratele de înrolare îl are migraţia externă şi internă a populaţiei. Deşi datele 

statistice disponibile sunt contradictorii, rezultatele ultimului sondaj reprezentativ la nivel 

naţional, efectuat în perioada mai-august 2013 pe un eșantion probabilist de circa 20,8 mii de 

gospodării, relevă faptul că circa 520 mii de cetăţeni ai Republicii Moldova sunt plecaţi în 

străinătate, iar alţi circa 125 de mii sunt migranţi potenţiali. 

Tabelul 2. Migraţia din Republica Moldova 

 mii persoane 

Migraţie pe termen lung 411,0 

Migraţie pe termen scurt/sezonier 109,0 

Mobilitate internă 217,0 

Migraţie întoarsă 44,0 

Migraţie potențială 125,0 

Sursa: Proiectul NEXUS Moldova. 

Centrul de Analiză şi Investigaţii Sociologice CIVIS, 2013 

16. Deşi familiile migranţilor se caracterizează printr-un nivel de bunăstare relativ mai 

înalt, impactul negativ al migraţiei, în special al celei pe termen lung, se manifestă prin faptul 

că unul sau chiar ambii părinţi sunt excluşi din procesul de educaţie a propriilor lor copii. 

Situaţia este mai alarmantă, în special, în mediul rural. Datele Biroului Naţional de Statistică 

sugerează că, în anul 2012, circa 7% din populaţia stabilă cu vârsta de 15 ani şi mai mult din 
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mediul urban era plecată la muncă peste hotare; pentru mediul rural, indicatorul era exact dublu, 

valoarea acestuia fiind de 14%. 

2.2. Contextul social-economic 

17. Moldova a parcurs o perioadă de tranziţie dificilă. Dacă în perioada colapsului 

economic acut din anii 19921999 PIB s-a redus cu aproape 60%, atunci în perioada 

20002010 PIB a crescut anual în medie cu 5,1%. 

18. În anii 20112013 evoluţia economiei moldoveneşti a fost una sinuoasă, activitatea 

economică fiind afectată atât de criza internaţională, cât şi de fenomene meteorologice 

nefavorabile. Astfel, în anul 2011 economia a fost în ascensiune, PIB crescând faţă de anul 

precedent cu 6,4%. În anul 2012 se atestă o răcire a activităţii economice, PIB micşorându-se 

faţă de anul trecut cu 0,8%. În anul 2013 economia Republicii Moldova a intrat într-o perioadă 

de relansare, PIB majorându-se faţă de anul precedent cu 8,9%. 

Tabelul 3. Evoluţia Produsului intern brut 

 
În preţuri curente, mil. lei  Structura, % 

2011 2012 2013  2011 2012 2013 

Valoarea adăugată brută, din care 68390 73319 83078  83,0 83,5 83,2 

agricultura 10095 9586 12167  12,3 10,9 12,2 

industria 11518 12308 13825  14,0 14,0 13,8 

servicii 48551 53172 58834  58,9 60,6 58,9 

serviciile intermediarilor 

financiari indirect măsurate -1774 -1747 -1748 

 

-2,2 -2,0 -1,7 

Impozitele nete pe produs 13959 14528 16801  17,0 16,5 16,8 

Total PIB 82349 87847 99879  100,0 100,0 100,0 

 faţă de anul precedent (în 

preţuri comparabile) +6,4% +0,8% +8,9% 

 

- - - 

Sursa: Ministerul Economiei, 2014 

19. Analiza PIB pe categorii de resurse relevă faptul că structura acestuia rămâne practic 

neschimbată, cea mai mare pondere revenindu-i serviciilor  58,9%, care sunt urmate de 

industrie  13,8% şi agricultură  12,2%  (anul 2013). În perioada de referinţă (anii 20112013), 

modificările PIB pe categorii de resurse au fost cauzate, în principal, de condiţiile climaterice 

nefavorabile din anul 2012 şi dificultăţile economico-financiare cu care s-au confruntat unele 

ţări din zona Euro. 

20. Un rol important în dezvoltarea economică a Republicii Moldova îl au veniturile 

rezultate din procesul de migraţie a forţei de muncă, care, au crescut de la 13,8% în raport cu 

PIB în anul 2000 până la 24,0% în raport cu PIB în anul 2012. Conform estimărilor Băncii 

Mondiale, remitenţele din anul 2013 constituiau circa 24,6% în raport cu PIB. Pe termen scurt 

migraţia forţei de muncă şi veniturile respective aduc anumite beneficii economiei ţării, 

facilitând consumul şi dând un impuls producţiei. În acelaşi timp, plecarea cetăţenilor la munci 

în străinătate are şi efecte negative, principalele din ele fiind reducerea resurselor de muncă, 

scăderea contribuţiilor la fondurile sociale şi de asigurări medicale. 
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21. Situaţia din sfera socială prezintă semne de ameliorare. În termeni reali, câştigul mediu 

lunar din anul 2013 era cu 11,7% mai mare decât cel din anul 2010, iar veniturile disponibile 

lunare ale populaţiei  mai mari cu 17,4%. Rata şomajului, calculată ca proporţia şomerilor 

BIM în populaţia activă, a scăzut cu 2,3 puncte procentuale, de la 7,4% în anul 2010, până la 

5,1% în anul 2013. 

Tabelul 4. Situaţia din sfera socială 

 2011 2012 2013 

Câştigul salarial mediu lunar, lei 3193,9 3477,7 3765,1 

în % faţă de anul precedent, nominal +11,6 +8,9 +8,3 

în % faţă de anul precedent, real +3,7 +4,1 +3,5 

Veniturile disponibile lunare ale populaţiei, lei 1444,7 1508,8 1681,4 

în % faţă de anul precedent, nominal +13,4 +4,4 +11,4 

în % faţă de anul precedent, real +5,4 0.0 +6,5 

Mărimea minimului de existenţă, lei 1503,0 1507,5 1612,3 

în % faţă de anul precedent +9,4 +0,3 +6,9 

Valoarea medie a pensiei lunare, lei 873,9 957,6 1020,7 

în %faţă de anul precedent +7,8 +9,6 +6,6 

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia 

activă), % 6,7 5,6 5,1 

Sursa: Ministerul Economiei, 2014 

22. Ca urmare a crizelor economice, sărăcia a crescut dramatic între anii 19981999, apoi 

a început să scadă începând cu anul 2001, pe de o parte datorită înregistrării unei anumite 

creşteri economice, dar şi ca urmare a creşterii fenomenului de migraţie a forţei de muncă şi a 

veniturilor corespunzătoare trimise din străinătate în ţară. În consecinţă, către anul 2012 

Republica Moldova a înregistrat un progres foarte bun în reducerea sărăciei. Ţinta finală a 

Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, stabilită pentru 2015  reducerea ratei populaţiei cu 

un consum sub 4,3 dolari per zi pe persoană până la 23,0%  a fost deja atinsă, în anul 2012 

valoarea indicatorului respectiv fiind de 20,8%. A fost atinsă, cu mult înainte de termen, şi ţinta 

de 20,0%, care se referă la populaţia aflată sub pragul naţional al sărăciei absolute, în anul 2012 

valoarea acestui indicator fiind de 16,6%. S-a înregistrat şi un progres semnificativ în reducerea 

sărăciei extreme, incidenţa căreia a scăzut până la 0,6% în anul 2012, ţinta în cauză pentru anul 

2015 fiind de 3,5%. 

23. Totuşi, în pofida succeselor înregistrate în diminuarea sărăciei, comparativ cu ţările 

din Uniunea Europeană, Republica Moldova şi în continuare rămâne cea mai săracă ţară. De 

asemenea, se atestă diferenţe esenţiale între nivelul de trai al populaţiei urbane şi rurale. Cu 

toate că în ultimii trei ani în mediul rural s-a obţinut o reducere continuă a ratei sărăciei, rata 

sărăciei în zonele rurale este de circa trei ori mai mare în comparaţie cu cea urbană. Mai mult 

ca atât, creşte discrepanţa dintre nivelele de trai de la sate şi oraşe. Astfel, dacă în anul 2006 

circa 75,7% din populaţia săracă locuia la sate, către anul 2012 această pondere crescuse până 

la 79,1%. Cauzele principale ale sărăciei rurale sunt vulnerabilitatea sectorului agricol şi, 

practic, inexistenţa altor alternative ocupaţionale, cu excepţia sectorului public. 

24. Nivelul sărăciei diferă în mod semnificativ de la o zonă geografica la alta. Astfel, cea 

mai săracă zonă din Republica Moldova în continuare rămâne zona de Sud, care este urmată de 
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zona de Centru, de Nord şi de municipiul Chişinău. Sărăcia în zona Sud este cu 6,6 puncte 

procentuale mai mare decât în zona Centrul; cu 7,2 puncte procentuale mai mare decât în zona 

Nord şi de 6 ori mai mare decât în municipiul Chişinău. 

25. Sărăcia continuă să afecteze categoriile tradiţional vulnerabile ale populaţiei. Cele mai 

sărace sunt familiile care depind de activităţile agricole, persoanele în etate, persoanele fără 

studii şi aptitudini profesionale, familiile numeroase. 

26. În comparaţie cu populaţia per ansamblu,  copiii se confruntă cu un risc mai mare de 

sărăcie. În anul 2012 rata sărăciei în rândul copiilor era de 18,6%, fiind cu două puncte 

procentuale mai mare decât media pe ţară. Cele mai înalte rate ale sărăciei, de circa 35%, au 

fost înregistrate în cazul gospodăriilor cu trei şi mai mulţi copii. 

27. Circa 82% din toţi copiii săraci locuiesc în mediul rural. Această situaţie este cauzată 

atât de ponderea mai mare a populaţiei rurale, cât şi de faptul că în sate oportunităţile economice 

sunt foarte limitate. Pe lângă sărăcia materială, copiii de la sate sunt mai vulnerabili şi expuşi 

într-o măsură mai mare riscurilor sociale. Pentru a scăpa de sărăcie mulţi părinţi sunt nevoiţi să 

emigreze în căutarea unor locuri de muncă mai bine plătite, lăsând copii minori în grija rudelor, 

buneilor, vecinilor sau chiar a copiilor relativ mai mari. Deşi emigraţia părinţilor îmbunătăţeşte 

într-o anumită măsură situaţia economică a familiilor în cauză, lipsa îndelungată a părinţilor 

influenţează negativ asupra stării emoţionale şi, conform unor opinii, ar putea diminua 

performanţelor şcolare ale elevilor. 

28. Sărăcia este într-o relaţie strânsă cu nivelul studiilor. În anul 2012, în cazul 

gospodăriilor casnice, conduse de persoane fără studii, rata sărăciei era de 34,3%. În cazul 

gospodăriilor casnice, capul cărora are studii secundare profesionale sau medii de specialitate, 

rata sărăciei era de 13,6%, de aproape 2,5 ori mai mică decât în cazul gospodăriilor casnice 

conduce de persoane fără studii. În cazul gospodăriilor casnice, capul cărora are studii 

superioare, rata sărăciei era de 2,2%, adică de 16 ori mai mică comparativ cu gospodăriile 

casnice, conduse de persoane cu studii superioare. 

Tabelul 5. Rata sărăciei în dependență de nivelul de educație al capului 
gospodăriei casnice 

  procente 

 2011 2012 

Fără studii 34,1 34,3 

Studii medii incomplete sau primare 33,8 30,1 

Studii medii generale 19,6 16,3 

Studii medii profesionale şi de specialitate 12,5 13,6 

Studii superioare 3,1 2,2 

Sursa: Ministerul Economiei, 2013 

29. Nivelul propriilor studii reprezintă este şi unul din factorii esenţiali, care îi determină 

pe absolvenţii instituţiilor de învăţământ să-şi aleagă un anumit loc de trai, ei optând, evident, 

pentru localităţile în care nivelul de viaţă este mai înalt, iar riscurile sărăciei sunt, într-o anumită 

măsură, mai mici. Astfel, circa 79% din persoanele cu studii superioare locuiesc în oraşe. În 

consecinţă, în mediul rural rămân să locuiască doar persoane cu un nivel de studii relativ mai 

jos, fapt ce îngreunează atât dezvoltarea generală a localităţilor respective, cât şi a instituţiilor 

rurale de învăţământ. 
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30. Un lucru caracteristic pentru toate gospodăriile cu copii din Republica Moldova este 

faptul că cheltuielile pentru educaţiei în consumul total al gospodăriilor casnice au cea mai mică 

pondere. În anul 2012 această pondere era de doar puţin peste 1% din consumul total al 

gospodăriilor casnice. Chiar şi fiind relativ mică, ponderea cheltuielilor pentru educaţie în 

consumul total al gospodăriilor casnice diferă semnificativ în dependenţă de mediul de reşedinţă 

şi nivelul de bunăstare. Gospodăriile casnice din sate cheltuiesc de peste 3 ori mai puţin pentru 

educaţie decât cele din oraşe, iar cele gospodăriile sărace cheltuiesc de 7 ori mai puţin decât 

gospodăriile înstărite. Mai mult ca atât, cheltuielile pentru educaţie nu se repartizează uniform 

în timp, ele fiind mai mari la începutul anului de studiu. 

31. Sărăcia reprezintă una din cauzele principale, care îngrădeşte accesul copiilor atât la 

învăţământul general, cât şi la cel de pregătire profesională. Astfel, conform datelor 

recensămintelor şcolare, efectuat în anii 2012 şi 2013 cu ajutorul Sistemului Informaţional 

Educaţional al Ministerului Educaţiei, circa 20% din elevii din învăţământul general provin din 

familii cu venituri mici, numărul de ore absentate de aceşti elevi fiind cu 50% mai mare decât 

în cazul elevilor din familiile convenţionale. Notele la evaluările finale ale elevilor ce provin 

din familiile vulnerabile sunt cu circa 0,4 puncte mai mici decât notele elevilor din familiile 

convenţionale, iar toţi copiii care pe parcursul anului 2012 au abandonat învăţământul, (46 de 

copii din învăţământul primar şi 169 de copii din învăţământul gimnazial) proveneau anume 

din familiile vulnerabile. 

32. Reducerea sărăciei rămâne una dintre priorităţile-cheie ale Guvernului Republicii 

Moldova. Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020” îşi propune să scoată din sărăcie 

către anul 2020 cel puţin 149 mii de cetăţeni, sau peste 20% din cei aflaţi în prezent în sărăcie. 

Se preconizează că reducerea în continuare a sărăciei se va realiza prin implementarea eficientă 

a programelor de susţinere socială a populaţiei, de ocupare a forţei de muncă precum şi a 

măsurilor de modernizare a agriculturii şi de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii. 

2.3. Aspecte privind forţa de munca şi şomaj 

33. Pe parcursul anilor 20072013 în domeniul ocupării forţei de munca au avut loc 

schimbări semnificative, caracterizate in special prin: 

(i) reducerea populaţiei economic active cu circa 5,9%, de la 1314,0 mii în anul 2007, 

până la 1235,9 în anul 2013;  

(ii) creşterea cu circa 6 puncte procentuale a ponderii populaţiei ocupate în sectorul privat, 

de la 67% în anul 2007 până la circa 73% din toată populaţia ocupată în anul 2013; 

(iii)  scăderea ponderii populaţiei ocupate în agricultură cu 4 puncte procentuale, de la 

32,8% în anul 2007, până la 28,8% în anul 2013; 

(iv) creşterea ponderii populaţiei ocupate în sectorul serviciilor cu 5 puncte procentuale, 

de la 48,5% în anul 2007, până la 53,5% în anul 2013; 

(v) după tipul locului de muncă s-a înregistrat o creştere a ponderii populaţiei încadrate 

în ocupaţii formale şi o scădere a ponderii populaţiei încadrate în ocupaţii informale, respectiv, 

66,4% şi 33,6% în anul 2007 şi 69,1% şi 30,9% în anul 2013. 

34. Deşi pe parcursul anilor 20072013 au fost înregistrate anumite fluctuaţii, ponderea 

populaţiei ocupate în industrie şi construcţii nu a suferit schimbări esenţiale, direcţia de migraţie 

a populaţiei ocupate fiind din agricultură în servicii. 
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Tabelul 6. Repartizarea populaţiei ocupate pe sectoare ale economiei 

      procente 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Agricultură 32,8 31,1 28,2 27,5 27,5 26,4 28,8 

Industrie 12,7 13,0 13,1 12,8 13,1 13,2 12,2 

Construcţii 6,1 6,6 6,2 5,9 5,7 6,1 5,5 

Servicii 48,5 52,5 52,5 53,8 53,7 54,3 53,5 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică, 2014 

35. Faptul că majoritatea populaţiei ocupate este concentrată mai mult în agricultură şi 

servicii şi mai puţin în industrie îşi lasă amprenta asupra aşteptărilor şi cerinţelor pe care le 

înaintează elevii, studenţii şi părinţii faţă de structura, conţinuturile şi nivelele de complexitate 

ale curriculei din învăţământul secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate şi 

superior şi formează, în ansamblu, o anumită percepţie publică a relevanţei sistemului 

educaţional din Republica Moldova. 

36. Analiza datelor statistice privind corespunderea ocupaţiei cu nivelul de pregătire a 

persoanelor ocupate relevă faptul că sistemul educaţional devine tot mai puţin receptiv la 

necesităţile pieţii muncii. Astfel, dacă în anul 2007 ponderea persoanelor ocupaţia cărora 

corespundea cu domeniul de pregătire era de 80,7%, în anul 2012 această pondere era de doar 

59,5%, atestându-se o scădere cu 21,2 puncte procentuale. Totodată a crescut ponderea 

persoanelor ocupaţia cărora era inferioară (de la 13,6% la 22,3%) şi a celora ocupaţia cărora era 

superioară nivelului de pregătire (de la 3,2% la 13,9%).  

Tabelul 7. Corespunderea ocupației persoanelor ocupate cu domeniul de 
pregătire 

      procente 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Corespunde 80.7 79.8 72.7 71.4 71.2 59.5 

Este inferioară 13.6 13.3 17.2 18.1 18.3 22.3 

Este superioară 3.2 3.8 6.0 6.6 6.8 13.9 

Echivalente, dar diferite 2.5 3.0 4.1 3.8 3.7 4.3 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică, 2014 

37. Nefiind dominată de sectoarele de producţie cu o valoare intelectuală adăugată înaltă, 

piaţa muncii din Republica Moldova oferă locuri de muncă ce nu cer nici o pregătire 

profesională. Astfel, în anul 2012, circa 35,5% din populaţia ocupată avea doar studii primare, 

gimnaziale, medii generale sau liceale. În cazul grupei de vârstă de 1524 de ani ponderea 

persoanelor fără nici o pregătire profesională era de 50,7%, iar în grupa de vârstă de 2534 de 

ani  de 37,2%. Este alarmant faptul, că în grupa de vârstă de 1524 de ani ponderea 

persoanelor ocupate ce au doar studii primare este de 1,9% (circa 2,0 mii de persoane), iar a 

persoanelor cu studii gimnaziale  de 27,8% (circa 29,6 mii persoane). Evident, sistemul 

educaţional ar trebui să se orienteze nu numai la cerinţele curente ale pieţii muncii, dar şi la cele 

de perspectivă, anticipând şi contribuind la apariţia şi dezvoltarea sectoarelor de producţie cu o 
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valoare intelectuală adăugată înaltă,  asigurând accesul universal nu doar la educaţia generală, 

dar şi la cea profesională. 

Tabelul 8. Structura populaţiei ocupate după nivelul de studii 

      procente 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Primar sau fără şcoală primară 1.7 1.2 1.0 0.7 1.3 0.7 

Gimnazial  16.5 16.2 15.0 15.6 16.1 15.9 

Liceal; mediu general 20.3 20.2 19.8 20.7 19.9 18.9 

Secundar profesional 24.7 25.5 26.0 24.2 23.1 22.6 

Mediu de specialitate 16.9 16.5 16.4 15.8 16.5 16.2 

Superior 19.8 20.4 21.9 23.0 23.1 25.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică, 2013 

38. În perioada 20072012 durata medie a şomajului a variat între 22 şi 27 luni. Se observă 

scăderea numărului de persoane aflate în situaţie de şomaj pe termen lung (24 luni si mai mult) 

de la 21% în anul 2007 la 13% în anul 2012. 

39. Pe piaţa muncii pot fi delimitate clar categoriile de populaţie care deosebit de mult 

sunt afectate de riscul şomajului. Este vorba de persoanele tinere şi unele categorii social-

vulnerabile precum persoanele cu handicap fizic sau mintal, persoanele fără un loc stabil de 

trai, persoanele eliberate din locurile de detenţie penală şi instituţiile de reabilitare socială, 

persoanele dependente de droguri, foştii militari. 

40. Analiza structurii şi a ratelor şomajului BIM din anul 2013 pe grupe de vârstă şi nivelul 

studiilor evidenţiază următoarelor aspecte semnificative: 

(i) ponderi ridicate în numărul total de şomeri înregistrează grupele de vârstă 2534 de 

ani (30,7%) şi 3549 de ani (30,4%), caracteristică ce se menţine şi în structura pe sexe şi în 

mediul urban; 

(ii) în mediul rural, cea mai ridicată pondere a şomajului se înregistrează în grupa de 

vârstă 1524 de ani (31,9%), care este urmată de grupa de vârstă 3549 de ani (28,9%) şi cea 

de 2534 de ani (26,2%); 

(iii) şomerii proveniţi din rândul persoanelor cu studii superioare au înregistrat o pondere 

de 23.5% în numărul total de şomeri, cei cu studii secundar profesionale  23,0%, iar cei cu 

studii medii de specialitate  13,8%. În numărul total de şomeri, ponderea persoanelor cu studii 

profesionale secundare, medii de specialitate sau superioare este de circa 60%, iar a celora fără 

o pregătire profesională  de circa 40%; 

(iv) cea mai mare pondere a şomerilor cu studii secundare profesionale se regăseşte în 

grupa de vârstă 3549 ani (36,6%); aceeaşi grupă de vârstă deţinând o pondere mare şi în cazul 

şomerilor cu studii liceale şi medii generale; 

(v) în grupa de vârstă 1524 de ani o pondere foarte mare o deţin şomerii din rândul 

persoanelor cu studii gimnaziale (33,9%); 

(vi) pe grupe de vârstă cea mai ridicată rată şomajului se înregistrează de grupa 2534 de 

ani, care constituie 30,7%. 
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Tabelul 9. Structura şomajului BIM după nivelul de instruire 

      procente 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Primar sau fără şcoală primară 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gimnazial  19.9 15.2 17.2 18.3 17.6 15.1 

Liceal; mediu general 22.9 18.9 19.4 23.9 23.2 22.7 

Secundar profesional 25.2 28.2 29.4 24.8 25.1 23.6 

Mediu de specialitate 13.1 13.6 14.6 13.1 12.7 13.6 

Superior 19.0 24.1 19.4 19.9 21.3 24.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică, 2013 

41. Şomajul în rândul tinerilor este o problemă deosebit de gravă deoarece acesta 

subminează încrederea tinerilor faţă de perspectivele ţării, faţă de şansele de creare a unei 

familii durabile şi faţă de şansele personale de afirmare profesională. Deşi a scăzut, de la 14,4% 

în anul 2007, până la 12,2% în anul 2013, nivelul şomajului în rândul tinerilor de 1524 ani 

rămâne de 2,4 ori mai mare decât media pe ţară. Menţionăm faptul, că faptul că circa 53% din 

numărul şomerilor tineri sunt persoane fără nici o pregătire profesională, ei având doar studii 

gimnaziale, medii generale sau liceale. 

42. Confruntarea structurii şi a ratelor şomajului BIM din anul 2013 cu cele din anul 2007 

relevă faptul că, în ansamblu, structura şomajului nu a suferit schimbări semnificative, iar 

persistenţa valorilor mari ale ratelor şomajului în rândul tinerilor/absolvenţilor instituţiilor de 

învăţământ de toate nivelurile indică, alături de alţi factori, o slabă interacţiune între sistemul 

educaţional şi piaţa muncii. 

3. Realizarea Strategiei şi a Planului consolidat de acţiuni 

43. Datorită implementării principalelor prevederi ale Strategiei consolidate, învăţământul 

din Republica Moldova se află într-un proces de reformare, acţiunile întreprinse de Guvern 

având drept scop crearea structurilor instituţionale, elaborarea şi implementarea unui cadru 

normativ-juridic, care ar favoriză trecerea la un sistem de învăţământ modern, dinamic, 

formativ, esenţialmente centrat pe elevi şi studenţi, specific unei societăţi democratice, bazate 

pe o economie de piaţă. 

3.1. Asigurarea unei dezvoltări durabile a sistemului de 
învăţământ 

44. În scopul asigurării unei dezvoltări durabile a sistemului de învăţământ, în Strategia 

Consolidată au fost stabilite următoarele sarcini: 

(i) Elaborarea şi implementarea, până în anul 2015, a unui sistem de finanţare, care ar 

asigura funcţionarea şi dezvoltarea durabilă învăţământului, sporirea prestigiului cadrelor 

didactice. 
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(ii) Eficientizarea cheltuielilor publice şi majorarea mijloacelor financiare destinate 

protecţiei sociale a angajaţilor din învăţământ cu 5%10% anual. 

(iii) Crearea condiţiilor privind majorarea mijloacelor financiare alocate învăţământului 

de partenerii naţionali şi internaţionali cu 10%15% anual. 

(iv) Demararea, începând cu anul 2012, a procesului de pregătire a specialiştilor în 

domeniul economiei educaţiei, cel puţin câte 1015 persoane anual. 

(v) Reducerea cu 20% pe an a „inegalităţii digitale” privind accesul la tehnologiile 

informaţionale şi comunicaţionale între mediile de reşedinţă urban-rural şi tipurile de instituţii 

de învăţământ. 

(vi) Promovarea educaţiei interculturale în sistemul de învăţământ prin crearea condiţiilor 

ca, până în anul 2013, toate instituţiile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor 

lingvistice să dispună de cadre didactice calificate de predare a limbii române. 

45. În scopul realizării acestor sarcini şi atingerii ţintelor stabilite, Guvernul a întreprins 

mai multe activităţi, principalele din ele fiind axate pe: 

(i) actualizarea Legii învăţământului în scopul integrării în spaţiul european al educaţiei 

şi cercetării; 

(ii) definitivarea proiectului Codului Educaţiei, aflat în prezent la etapa de aprobare de 

către Guvern; 

(iii) definitivarea proiectului Strategiei “Educaţia 2020”; 

(iv) definitivarea proiectului Strategiei de descentralizare a educaţiei (învăţământul 

preşcolar, primar şi secundar general, extraşcolar), care a trecut etapă de discuţii publice şi, în 

prezent, este propusă pentru examinare Comisiei paritare de pe lângă Guvernul Republicii 

Moldova; 

(v) aprobarea şi demararea procesului de implementare a Strategiei de reformare a 

învăţământului vocaţional/tehnic; 

(vi) implementarea în învăţământul general a finanţării în bază de formulă; 

(vii) oferirea de autonomie financiară instituţiilor de învăţământ superior. 

Progresul înregistrat în realizarea fiecăreia din aceste sarcini este prezentat în Anexă. 

46. În ansamblu, creşterea economică, reducerea sărăciei şi ameliorarea situaţiei din sfera 

socială au creat premisele care au favorizat creşterea alocărilor bugetare destinate educaţiei. 

Astfel, în pofida faptului că numărul de elevi şi studenţi a fost în scădere, cheltuielile pentru 

învăţământ au crescut de la circa 4,2 mild. lei în anul 2007 până la circa 7,4 mild. lei în anul 

2012, o scădere uşoară înregistrându-se doar în anul 2013. 

Tabelul 10. Cheltuieli pentru învăţământ din bugetul public naţional 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

Cheltuieli pentru 

învăţământ, milioane 

lei (în preţuri curente) 4248,6 5178,4 5665,9 6574,5 6869,0 7397,0 7143,5 

În % faţă de total 

cheltuieli 19,0 19,8 20,7 22,4 21,4 20,9 18,7 

În % faţă de PIB 8,0 8,2 9,4 9,2 8,3 8,4 7,2 

Surse: Biroul Naţional de Statistică (20072012) şi Ministerul Finanţelor (2013, aprobat) 

47. Ponderea cheltuielilor pentru învăţământ în totalul de cheltuieli a variat de la 19,0% în 

anul 2008 până la 20,9% în anul 2012, atingând valoarea maximă de 22,4% în anul 2010. 
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Ponderea cheltuielilor pentru învăţământ faţă de PIB a atins valoarea maximă de 9,4% în anul 

2009, coborându-se în anul 2012 până la 8,4%. În pofida acestei scăderi, ponderea cheltuielilor 

pentru învăţământ faţă de PIB din Republica Moldova este una din cele mai mari din Europa, 

fiind cu circa 2 puncte procentuale mai mare decât media pe ţările din Uniunea Europeană. 

48. Pe parcursul anilor 2010-2013, modul de distribuire a mijloacelor financiare pe 

subprograme de cheltuieli în cadrul Programului ”Învățământul public și serviciile de educație” 

nu a suferit schimbări esenţiale. Cea mai mare parte a alocaţiilor este destinată învăţământului 

secundar, ponderea acestora fiind de circa o jumătate din totalul de alocări, şi învăţământului 

preşcolar, ponderea respectivă fiind de circa o cincime din totalul de alocări. 

49. În scopul atragerii şi menţinerii cadrelor didactice în sistemul de învăţământ, au fost 

întreprinse măsuri energice pentru majorarea salariilor angajaţilor din educaţie. Astfel, dacă în 

anul 2006 salariul mediu din învăţământ constituia 65,4% din salariul mediu pe economie, în 

anul 2012 valoarea acestui indicator crescuse până la 87,0%. În mărime absolută, salariul mediu 

nominal lunar din învăţământ a crescut de la 1351,2 lei în anul 2007, până la 3024,9 lei în anul 

2012. 

Tabelul 11. Câştigul salarial mediu nominal lunar în învăţământ 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mediu pe economie, lei 2065,0 2529,7 2747,6 2971,7 3193,9 3477,7 3765,1 

În învăţământ, lei 1351,2 1670,5 2135,6 2361,0 2805,0 3024,9 ... 

în % faţă de salariul 

mediu pe economie 65,4 66,0 77,7 79,4 87,8 87,0 ... 

Surse: Biroul Naţional de Statistică, 2014 

50. În pofida ponderii mari a alocărilor financiare destinate educaţiei în totalul de cheltuieli 

publice, rata brută de cuprindere globală în învăţământ este în continuă scădere, de la 21,7% în 

anul 2007 până la 18,1% în anul 2013. Totuşi, contrar tendinţei generale de scădere a ratei de 

cuprindere globală în învăţământ, progrese semnificative se înregistrează în învăţământul 

preşcolar, în care ratele de cuprindere sunt în creştere, iar tendinţele de scădere a ratelor de 

cuprindere în învăţământul primar au fost în mare parte atenuate. 
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Figura 1. Ponderea persoanelor cuprinse în învăţământ în total populaţie 

(ISCED 06) 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică, 2014 

51. În ansamblul pe ţară, în totalul de servicii publice prestate populaţiei, nivelul de 

satisfacţie de calitatea educaţiei pe care o primesc copiii lor este unul din cele mai înalt. Astfel, 

conform datelor sondajului naţional “Barometrul Opiniei Publice”, ponderea cetăţenilor care s-

au declarat destul sau foarte mulţumiţi se menţine pe parcursul ultimilor ani la nivelul de 50%. 

3.2. Extinderea accesului la educaţia timpurie de calitate 

52. În domeniul educaţiei şi dezvoltării timpurii, în Strategia Consolidată au fost stabilite 

următoarele sarcini: 

(i) majorarea ratei de înrolare în programele preşcolare pentru copiii de 36 ani de la 

75,5% în anul 2010 până la 77% în anul 2013 şi 78% în anul 2015; 

(ii) majorarea ratei de înrolare în programele preşcolare pentru copiii de 67 ani de la 

85% în anul 2010 până la 90 % în anul 2013 şi 98% în anul 2015; 

(iii) reducerea până în anul 2015 cu cel puţin 5% a discrepanţelor în ratele de înrolare 

dintre regiunile rurale şi urbane, dintre grupele dezavantajate şi cele cu venituri medii. 

Accentuăm faptul că sarcinile în cauză sunt incluse, cu unele modificări, şi în Obiectivele 

de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova, pe care ţara noastră şi-a asumat obligaţia 

să le atingă până în anul 2015. 

53. În scopul atingerii ţintelor formulate în Strategia consolidată, autorităţile publice 

centrale, în strânsă colaborare cu autorităţile publice locale au întreprins mai multe acţiuni ce 
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(i) actualizarea cadrului normativ-juridic prin elaborarea şi aprobarea regulamentelor de 

funcţionare a instituţiilor preşcolare, de organizare obligatorie a pregătirii copiilor către şcoală 

de la vârsta de 5 ani, de funcţionare a instituţiilor de tip “grădiniţă  şcoală primară”; 

(ii) majorarea alocărilor de mijloace financiare pentru Programul “Învăţământul 

preşcolar”, volumul acestora crescând atât în valoare absolută, cât şi ca pondere în totalul de 

alocări pentru Programul “Învățământul public și serviciile de educație”; 

(ii) mobilizarea comunităţilor în scopul revitalizării instituţiilor preşcolare, instituirii 

centrelor comunitare în localităţile care nu dispun de instituţii preşcolare, consolidării bazei 

didactico-materiale a învăţământului preşcolar; 

(iv) deschiderea a 37 de instituţii preşcolare; 

(v) crearea a 40 de centre comunitare în localităţile rurale în care au fost instituţionalizaţi 

peste 1,8 de copii cu vârsta de 3-6 (7) ani; 

(vi) renovarea a 25 de instituţii preşcolare; 

(vii) ameliorarea calităţii educaţiei şi dezvoltării timpurii prin implementarea standardelor 

de calitate, instruirea personalului didactic şi a celui managerial, extinderea gradului de 

implicare a părinţilor; 

(viii) implementarea procesul de pilotare a 3 modele educaționale comunitare pentru 

copiii de până la vârsta de 3 ani în 10 instituții, preponderent din mediul rural; 

(ix) crearea în toate raioanele ţării a centrelor de mentorat în domeniul educaţiei şi 

dezvoltării timpurii, instruirea formatorilor de mentori de nivel naţional şi local. 

54. Un rol important în realizarea prevederilor Strategiei consolidate privind extinderea 

accesului la educaţia timpurie de calitate îl are colaborarea strânsă a autorităţilor publice 

centrale şi cele locale cu partenerii de dezvoltare şi organizaţiile societăţii civile. Astfel, pe 

parcursul anilor 2011-2013 în Republica Moldova, au fost iniţiate şi se află în curs de 

implementare mai multe proiecte, care au drept scop îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a 

instituţiilor preşcolare, diversificarea gamei de servicii educaţionale adresate copiilor de vârsta 

preşcolară, creşterea nivelului de calificare al cadrelor didactice şi manageriale, mobilizarea 

părinţilor şi a comunităţilor. 

55. În perioada de raportare, în anul 2012, a demarat proiectul “Parteneriatul Global pentru 

Educaţie”, care reprezintă o continuare a proiectului “Educație pentru Toți  Inițiativa de 

Acțiune Rapidă”, implementat în anii 2006-2010. Proiectul este finanţat din contul unui grant 

de 4,4 mil. dolari SUA, oferit de Banca Mondială. Activităţile din cadrul proiectului sunt 

implementate de Ministerul Educaţiei şi Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, în parteneriat 

cu organele autorităţilor publice locale. Administrator al grantului este Banca Mondială, iar 

Agenţie de coordonare  UNICEF-ul. 

56. Proiectul “Parteneriatul Global pentru Educaţie” are drept scop promovarea educaţiei 

timpurii de calitate pentru toţi copii din Moldova. Obiectivele principale ale proiectului sunt: 

 

(i) asigurarea unui acces echitabil la 

programele preșcolare în localitățile rurale cu 

acces inadecvat la servicii de educație 

preșcolară (adică în localități fără grădinițe și 
cu un număr semnificativ al populației de 

vârstă preșcolară sau în cazurile în care 

instituţiile existente nu pot acoperi o parte 

semnificativă a populației preșcolare); 

(i) providing equitable access to 

preschool programs in rural localities with 

inadequate access to preschool education 

services (i.e. localities with no kindergartens 

and a significant number of preschool age 

population or where existing facilities cannot 

cover a significant share of the preschool 

population); 
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(ii) asigurarea unui acces crescut la 

educaţia preşcolară pentru copii cu nevoi 

speciale; 

(ii) ensuring increased access to 

preschool education of children with special 

needs; 

(iii) îmbunătăţirea calității educației 

preșcolare prin creșterea capacității tuturor 

cadrelor didactice din învăţământul preşcolar 

de a aplica în activitatea cotidiană noul 

curriculum centrat pe copil și a standardelor 

elaborate recent și prin asigurarea cu  

materiale didactice și programe parentale 

(iii) improving the quality of preschool 

education by raising the capacity of all 

preschool educators to routinely apply the 

new child-centered curriculum and the newly 

developed standards, and through provision 

of didactical materials and parental 

programs. 

 

57. Activităţile preconizate din cadrul proiectului sunt structurate în trei componente: 

(i) Renovarea a aproximativ 40 de instituţii preşcolare şi dotarea acestora cu cărţi, mobilă, 

materiale didactice şi jucării. Dezvoltarea parteneriatelor sociale, extinderea gradului de 

implicare a comunităţilor. 

(ii) Îmbunătăţirea accesului la educaţia timpurie de calitate pentru copiii cu nevoi speciale 

sau aflate în situaţie de risc. Promovarea serviciilor de educaţie incluzivă, deschiderea a 3 centre 

comunitare pentru reabilitarea şi integrarea copiilor cu nevoi speciale, dotarea acestora cu 

echipamente de reabilitare, mobilă, jucării, transport pentru a aduce copiii la aceste centre. 

Elaborarea şi editarea de programe şi ghiduri pentru educaţia incluzivă, instruirea cadrelor 

didactice şi a părinţilor. 

(iii) Îmbunătăţirea calităţii educaţiei timpurii prin instruirea cadrelor didactice şi 

manageriale din instituţiile preşcolare, formarea continuă a cadrelor didactice din universităţile 

ce pregătesc specialişti pentru învăţământul preşcolar. Elaborarea şi editarea de materiale 

didactice în domeniul educaţiei şi dezvoltării timpurii a copilului. 

58. Conform situaţiei de la începutul lunii mai 2015, principalele realizări ale proiectului 

“Parteneriatul Global pentru Educaţie” sunt: 

(i) au fost terminate lucrările de renovare a 25 de instituţii preşcolare, în 3 localităţi 

lucrările de renovare continuă; 

(ii) în instituţiile renovate au fost înscrişi 1194 de copii, ce reprezintă 99,5% din ţinta 

stabilită în proiect; 

(iii) din cele 38 de instituţii planificate, 38 au fost dotate cu mobilă şi 34 cu terenuri de 

joacă şi sport; 

(iv) au fost elaborate propuneri de modificare a cadrului normativ-juridic ce au drept scop 

facilitarea accesului copiilor cui nevoi speciale la serviciile de educaţie şi dezvoltare timpurie; 

(v) a fost implementat modelului de mentorat în formarea continuă a cadrelor didactice 

din învăţământul preşcolar, au fost deschise 130 de centre de mentorat, au fost pregătiţi 30 de 

mentori naţionali, 260 de mentori locali şi 40 de inspectori; 

(vi) au fost instruite 8,8 mii de cadre didactice din învăţământul preşcolar în 

implementarea curriculumului şi a standardelor de educaţie şi dezvoltare timpurie; 

(vii) au fost tipărite şi difuzate în toate instituţiile preşcolare curriculumul, standardele şi 

ghidurile de implementare; 

(viii) 2 grădiniţe au fost dotate cu echipament pentru reabilitarea copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale şi autovehicule pentru a transporta acestor copiii la centrele deschise. 

59. În ansamblu, în rezultatul acţiunilor întreprinse de autorităţii în strânsă cooperare cu 

partenerii de dezvoltare şi organizaţiile societăţii civile, în domeniul educaţiei şi dezvoltării 

timpurii a copilului s-au înregistrat îmbunătăţiri semnificative. Conform datelor statistice, în 



19 / 57 

anul 2012 în ţară funcţionau 1418 instituţii preşcolare, cu 37 mai multe decât în anul 2010. În 

anul 2012 în instituţiile preşcolare erau 141,1 mii de copii, cu 11,1 mii mai mulţi decât în anul 

2010. În primii doi ani de implementare a Strategiei, creşterea numărului de copii cuprinşi în 

instituţiile preşcolare a fost de 8,5%. 

60. Rata brută de cuprindere în învăţământul preşcolar a copiilor de vârsta de 36 ani a 

crescut de la 77,1% în anul 2007, până la 82,1% în anul 2012. Prin urmare, Republica Moldova 

a atins ţinta stabilită în Strategia consolidată şi Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului. 

Figura 2. Rata brută de cuprindere în învăţământul preşcolar a copiilor de 

vârsta 36 ani, % 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică, 2014 

61. Datele statistice referitoare la rata de înrolare în programele preşcolare pentru copiii 

de 6-7 ani, pentru care Strategia consolidată stabileşte ţinte pentru anii 2010 şi 2015, lipsesc, 

întrucât că mulţi copii din grupa respectivă de vârstă sunt deja înscrişi în învăţământul primar, 

clasa a 1-a. Prin urmare, pentru a evalua progresul, în statisticile oficiale referitoare la 

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, în Republica Moldova se utilizează alţi doi indicatori 

 Rata de cuprindere a copiilor de 6-7 ani în învăţământ indiferent de nivelul în care studiază 

şi Rata copiilor înmatriculaţi în clasa 1-a, care au fost încadraţi în programe de educaţie preşcolară. 

62. Evoluţia ratei brute de cuprindere a copiilor de 6-7 ani în învăţământ indiferent de 

nivelul în care studiază în anii 20072012 este una sinuoasă. Scăderea din anii 20102011 a 

acestei rate a fost oprită şi, începând cu anul 2012 se atestă o îmbunătăţire a situaţiei. Deşi în 

anul 2012 rata în cauză avea valoarea de 93,5%, atingerea ţintei de 98,0%, asumate pentru anul 

2015 va necesita eforturi susţinute atât din partea autorităţilor centrale, cât şi a celor locale. 
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Figura 3. Rata de cuprindere a copiilor de 67 ani în învăţământ indiferent 
de nivelul în care studiază, % 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică, 2014 

63. Deşi, în ansamblu pe ţară, pentru toate grupele de vârstă, atât ratele brute, cât şi cele 

nete de înrolare în învăţământul preşcolar au fost în continuă creştere, discrepanţele urban-rural 

persistă. Mai mult ca atât, diferenţele urban-rural dintre ratele de înrolare în învăţământul 

preşcolar au crescut cu 4 puncte procentuale, de la 25,4% în anul 2007, până la 29,4% în anul 

2012. Întrucât reducerea discrepanţelor urban-rural într-un timp scurt reprezintă o sarcină 

social-economică foarte complexă, inversarea tendinţelor de creştere şi, mai mult ca atât, 

reducerea acestor diferenţe cu cel puţin 5,0% până în anul 2015, aşa cum se stipulează în 

Strategia consolidată, este puţin probabilă.  

Figura 4. Ratele nete de înrolare în învăţământul preşcolar, % 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică, 2014 

64. În procesul realizării Strategiei consolidate, în domeniul educaţiei şi dezvoltării 

timpurii a copilului, au fost identificate următoarele constrângeri: 

(i) lipsa instituţiilor preşcolare în 157 de localităţi ale ţării, ponderea acestora fiind de 9% 

din numărul total de localităţi; 
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(ii) lipsa de locuri în instituţiile preşcolare din municipiul Chişinău; 

(iii) degradarea clădirilor, bazei materiale şi didactico-metodice a grădiniţelor închise şi 

a celor care activează în regim sezonier; 

(iv) condiţiile nesatisfăcătoare din multe instituţii preşcolare care funcţionează: lipsa sau 

insuficienţa materialelor ilustartiv-didactice, jucăriilor, mobilei; 

(v) lipsa cadrelor didactice şi tehnice cu o pregătire profesională în domeniu; 

(vi) inadvertenţe în implementarea standardelor de dezvoltare a copiilor de la naştere până 

la 7 ani, a standardelor profesionale pentru cadrele didactice din educaţia timpurie, a 

curriculumului şi ghidurilor, fapt ce afectează calitatea educaţiei timpurii; 

(vii) bugetul limitat şi gestionarea ineficientă la nivel local a resurselor alocate pentru 

învăţământul preşcolar; 

(viii) impedimente de ordin normativ-juridic în dezvoltarea parteneriatelor public-private 

în prestarea de servicii educaţionale destinate copiilor de vârsta preşcolară. 

3.3. Formarea şi dezvoltarea reţelei de şcoli prietenoase 
copilului 

65. În scopul formării şi dezvoltării reţelei de şcoli prietenoase copilului, Strategia 

Consolidată prevede realizarea următoarelor sarcini: 

(i) majorarea ratei brute de înmatriculare în învăţământul primar de la 93,5% în anul 2010 

până la 95% în anul 2013 şi 98% în anul 2015; 

(ii) majorarea ratei brute de matriculare în învăţământul gimnazial de la 88,8% în anul 

2010 până la 90% în anul 2013 şi 98% în anul 2015; 

(iii) reducerea, până în anul 2015, cu cel puţin 5% a discrepanţelor în ratele brute de 

înrolare dintre regiunile rurale şi urbane, în învăţământul primar şi gimnazial; 

(iv) reducerea anuală cu cel puţin  5% a cotei absolvenţilor de gimnaziu, care nu-şi 

continuă studiile; 

(v) creşterea anuală cu cel puţin  10% a accesului la educaţia incluzivă a copiilor aflaţi în 

situaţii speciale. 

(vi) reorganizarea instituţiilor mici prin crearea şcolilor de circumscripţie şi asigurarea 

elevilor din localităţile îndepărtate cu transport şcolar. Atingerea, către anul 2015, a numărului 

minim de elevi într-o clasă primară de cel puţin 15 elevi, iar într-o clasă gimnazială  de cel 

puţin 20 de elevi; 

(vii) creşterea ponderii cadrelor didactice cu studii universitare din învăţământul primar 

şi cel secundar general până la 80% în anul 2013 şi până la 85% în anul 2015; 

(viii) perfecţionarea cadrelor didactice şi manageriale în domeniul educaţiei incluzive şi 

şcolilor prietenoase copilului  cel puţin câte 5% anual din numărul total de personal didactic 

şi managerial; 

(ix) creşterea, până în anul 2015, a ponderii disciplinelor opţionale din Planul-cadru de 

învăţământ  cu cel puţin 15% în învăţământul gimnazial şi 20% în învăţământul liceal. 

(x) asigurarea cu manuale şcolare gratuite a tuturor elevilor din învăţământul primar şi a 

cel puţin 10% din numărul total de elevi din învăţământul gimnazial şi liceal, prioritate având 

copiii ce provin din familiile dezavantajate; 

(xi) reorganizarea anuală a 1-3 licee prin deschiderea de noi profiluri în corespundere cu 

necesităţile comunităţilor locale şi perspectivelor de dezvoltare social-economică a ţării; 

(xii) implementarea către anul 2015 a mecanismelor de finanţare a instituţiilor de 

învăţământ, bazate pe performanţă şi eficienţă; 



22 / 57 

(xiii) perfecţionarea cadrelor de conducere în domeniile managementului democratic, 

participativ, orientat la schimbarea culturii organizaţionale a şcolii  cel puţin câte 20% anual 

din numărul total de personal didactic de conducere. 

66. În ansamblu, implementarea prevederilor Strategiei consolidate în scopul formării şi 

dezvoltării reţelei de şcoli prietenoase copilului s-a realizat prin mai multe activităţi, 

principalele din ele fiind: 

(i) perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ prin modificarea Legii învăţământului şi 

Codului Muncii; elaborarea şi aprobarea Standardelor de eficienţă a învăţării, Referenţialului 

de evaluare la toate cele 28 de discipline şcolare, actualizarea regulamentelor de funcţionarea a 

autorităţilor publice centrale şi raionale în domeniul educaţiei, regulamentelor de funcţionare a 

instituţiilor de învăţământ general, de organizarea a procesului educaţional etc.; 

(ii) elaborarea, aprobarea şi demararea procesului de implementare a Planul naţional de 

acţiuni pentru implementarea reformei structurale în educaţie; 

(ii) optimizarea reţelei de instituţii şcolare prin încheierea procesului de reorganizare a 

şcolilor medii în licee sau gimnazii şi crearea a circa 200 de şcolilor de circumscripţie; 

(iii) implementarea noii metodologiei de alocare a mijloacelor financiare instituţiilor de 

învăţământ general conform finanţării în bază de cost standard per elev; 

(iv) modernizarea modului de gestionare a bugetelor şcolare prin oferirea de autonomie 

financiară instituţiilor de învăţământ şi înregistrarea lor în calitate de persoane juridice cu 

împuterniciri depline; 

(v) implementarea, cu sprijinul UNICEF-ului, a modelului de şcoală prietenoasă 

copilului; 

(vi) demararea procesului de creare a Inspectoratului Naţional Şcolar, fapt ce va asigura 

imparţialitatea, relevanţa şi obiectivitatea proceselor de evaluare a instituţiilor, cadrelor 

didactice şi a performanţelor şcolare şi va exclude influenţa politicului asupra managementului 

învăţământului general; 

(vii) modernizarea Sistemului Informaţional Educaţional şi efectuarea a două 

recensăminte naţionale şcolare, fapt ce a permis fundamentarea politicilor educaţionale pe 

evidenţe; 

(viii) modernizarea metodologiilor de evaluare finală a rezultatelor şcolare şi creşterea 

semnificativă a obiectivităţii şi relevanţei proceselor de evaluare; 

(ix) extinderea măsurilor de luptă împotriva corupţiei şi plăţilor informale în învăţământ, 

mobilizarea opiniei publice în favoarea unor evaluări şcolare corecte; 

(x) asigurarea gratuită cu manuale a elevilor din învăţământul primar (100%) şi oferirea 

pe gratis a manualelor pentru elevii din clasele 5-12 ce provin din familii social-vulnerabile 

(până la 20%); 

(xi) extinderea sistemului de transport şcolar; 

(xii) extinderea serviciilor din cadrul Programului unic de asigurări obligatorii de 

asistenţă medicală, acordate elevilor din instituţiile de învăţământ primar şi secundar general; 

(xiii) crearea Centrul educaţional pentru copiii bolnavi de cancer; 

(xiv) elaborarea curriculumurile şi ghidurile de implementare pentru 6 discipline 

opţionale noi, care au fost incluse în Planurile-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi 

liceal; 

(xv) instruirea cadrelor didactice şi manageriale în domeniul garantării şi asigurării 

respectării drepturilor copilului; 

(xvi) iniţierea şi promovarea campaniei de eliminare a violenţei şi abuzului faţă de copil. 

67. Reformele în domeniul învăţământului general au avansat în mare măsură şi datorită 

suportului oferit de partenerii de dezvoltare. Pe parcursul anilor 2006-2013 în învăţământul 
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general a fost implementat proiectul “Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova”. 

Bugetul proiectului a constituit 11,9 mil. dolari SUA, din care 6,9 mil. dolari SUA au fost oferite 

de Banca Mondială ca credit şi alte 5,0 mil. dolari SUA in calitate de grant. 

68. Activităţile din cadrul proiectului au fost structurate în următoarele componente: 

(i) Ameliorarea calităţii predării-învăţării în şcolile rurale. 

(ii) Îmbunătăţirea accesului şi echităţii în şcolile rurale. 

(iii) Sporirea eficienţei utilizării resurselor. 

(iv) Fortificarea planificării şi monitorizării in educaţie. 

69. Principalele rezultate obţinute în cadrul proiectului “Educaţia de calitate în mediul 

rural din Moldova“ sunt: 

(i) elaborarea şi implementarea în învăţământul general, începând cu anul 2010, a 

curriculumului modernizat; 

(ii) crearea în raioane a 10 centre de formare continuă şi instruirea a circa 8,3 mii de cadre 

didactice în domeniul implementării curriculumului modernizat; 

(iii) dotarea a 1190 de şcoli cu echipamente şi materiale didactice destinate instruirii în 

domeniul disciplinelor exacte  chimia, fizica şi biologia; 

(iv) consolidarea capacităţilor Agenţiei de Asigurare a Calităţii şi asigurarea participării 

Republicii Moldova la evaluările internaţionale TIMSS şi PISA; 

(v) elaborarea standardelor pentru şcolile de circumscripţie; 

(vi) demararea procesului de optimizare a reţelei şcolare; 

(vii) implementarea noului mecanism de finanţare a şcolilor în bază de formulă; 

(viii) demararea procesului de creare a sistemului de transport şcolar; 

(ix) modernizarea Sistemului de cartografiere a şcolilor din componenţa Sistemului 

Informaţional Educaţional şi desfăşurarea a două recensăminte şcolare (anii 2012 şi 2013). 

70. Eforturile de puse de autorităţi şi de comunităţile locale au contribuit, într-o anumită 

măsură, la ameliorarea situaţiei în învăţământul general, însă impactul lor a fost diminuat de 

criza demografică prin care trece Republica Moldova şi de instabilitatea politică din ţară. În 

ansamblu, îmbunătăţirile, care au loc în învăţământul general, ţin mai mult de optimizarea 

reţelei de instituţii de învăţământ, eficientizarea cheltuielilor, modernizarea metodelor de 

predare-învăţare-evaluare şi mai puţin de creşterea accesului la învăţământul obligatoriu. 

71. Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică, numărul total de elevi 

cuprinşi în anul 2013 în învăţământul primar şi secundar general a constituit 353,1 mii de 

persoane, înregistrând o diminuare cu 109,7 mii sau cu 23,7% faţă de anul 2007. 

72. În rezultatul optimizării reţelei de şcoli, optimizare impusă nu numai de micşorarea 

numărului de elevi, dar şi de faptul că în şcolile mici calitatea educaţiei nu mai corespunde 

cerinţelor moderne, numărul instituţiilor de învăţământ general a scăzut cu 164 de unităţi 

şcolare, de la 1541 în anul 2007, până la 1374 în anul 2013, scăderea constituind 10,8%. În anii 

2011-2013, ani de implementare a Strategiei consolidate, au fost optimizate 86 de instituţii de 

învăţământ, scăderea constituind 5,6%. 

73. Implementarea noului mecanism de finanţare a contribuit la utilizarea mai eficientă a 

resurselor şi a oferit şcolilor posibilitatea să le direcţioneze conform propriilor lor nevoi. pentru 

investiții dispun toate raioanele, precum și școlile cu un număr mai mare de elevi. Analiza 

executării bugetului pentru anul 2013 indică cheltuieli de 132,4 milioane lei pentru investiții 
capitale doar din componenta raională. Investiții s-au făcut în 483 școli, inclusiv pentru 

reparația capitală a sălilor festive, sport, clase, ospătării, grupuri sanitare, cămine, terenuri etc. 



24 / 57 

(191 școli), schimbarea ușilor și ferestrelor (82 școli), reparația capitală a acoperișului (78 

școli), reparația capitală a sistemelor de încălzire (61 școli). În același timp, școlile mai mari 

dispun de buget propriu suficient nu doar pentru întreținerea școlii, dar și pentru îmbunătățirea 

procesului educațional și efectuarea investițiilor. 

74. Îmbunătăţirea situaţiei în învăţământul preşcolar şi implementarea energică a 

măsurilor de reformare a învăţământului general au contribuit la stabilizarea ratelor de înrolare 

în învăţământul primar, care, în ansamblu pe ţară, au început să crească. Însă, această creştere 

s-a datorat doar ameliorării situaţiei în mediul urban, ratele de înrolare din mediul rural fiind 

încă în scădere. 

Figura 5. Ratele brute de înrolare în învăţământul primar, % 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică, 2014 

75. În cazul ratelor brute de înrolare în învăţământului gimnazial, situaţia manifestă semne 

de îmbunătăţire doar în mediul urban. În mediul rural însă, ratele brute de înrolare sunt însă în 

continuă scădere, de la 87,3% în anul 2007, până la 81,8% în anul 2013. 
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Figura 6. Ratele brute de înrolare în învăţământul gimnazial, % 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică, 2014 

76. În ansamblu pe învăţământul obligatoriu, care în Republica Moldova include ambele 

trepte  cea primară şi cea gimnazială, rata brută de înmatriculare este în scădere. Acest fapt 

pune sub semnul întrebării realizarea sarcinii respective din componenţa Obiectivelor de 

Dezvoltare ale Mileniului, asumate de ţara noastră. 

Figura 7. Rata brută de înmatriculare în învăţământul general  
obligatoriu, % 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică, 2014 

77. Conform concluziilor mai multor studii din domeniul politicilor educaţionale, 

principalele cauze ale scăderii ratelor de înrolare în învăţământul primar şi cel gimnazial sunt 

nivelul înalt al sărăciei, în special, în rândul familiilor cu mulţi copii; plecarea mai multor părinţi 

în alte ţări în scopul căutării unui loc de muncă; disparităţi în finanţarea educaţiei; 

imperfecţiunile sistemului de evidenţă a copiilor de vârsta de şcolarizare; lipsa unor acte 

normative, care ar stabili responsabilităţile părinţilor, cadrelor didactice, conducătorilor 

instituţiilor de învăţământ, organelor administraţiei publice locale vizând şcolarizarea copiilor. 
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78. Tot odată, există şi opinii conform cărora concluziile referitoare la accesul copiilor la 

învăţământul general obligatoriu nu ar trebui să se bazeze doar pe analiza ratelor de înrolare, 

întrucât metodele de colectare şi de prelucrare a  datelor privind copiii neîncadraţi în învăţământ 

nu reflectă în deplină măsură specificul situaţia din Republica Moldova. Se consideră că lipsa 

numerelor personale de identificare în cazul unui segment semnificativ de populaţie de vârsta 

învăţământului obligatoriu, persistenţa cazurilor în care unii copii nu au certificate de naştere, 

schimbarea frecventă a domiciliilor, imperfecţiunea datelor referitoare la migraţia populaţiei 

alterează într-o măsură semnificativă informaţiile referitoare la locul de domiciliu al copiilor şi 

la încadrarea sau neîncadrarea acestora în învăţământ. 

79. Conform rapoartelor direcţiilor raionale şi municipale de învăţământ,  datelor colectate 

în cadrul recensămintelor şcolare efectuate în anii 2012 şi 2013, numărul copiilor neşcolarizaţi 

este de ordinul sutelor, fapt ce ar trebui să ducă la rate de cuprindere în învăţământ ce ar fi 

aproape de 100%. Necorespunderile dintre datele statistice referitoare la încadrarea în 

învăţământ relevă faptul că statistica educaţiei necesită îmbunătăţiri semnificative. 

80. În procesul realizării prevederilor Strategiei consolidate care se referă la formarea şi 

dezvoltarea reţelei de şcoli prietenoase copilului au fost identificate următoarele constrângeri: 

(i) persistenţa tentativelor de blocare a acţiunilor de optimizare a reţelei şcolare de către 

unii actori politici şi reprezentanţi ai organelor de administrare publică locală; 

(ii) persistenţa tentativelor de a deschide noi licee în lipsa bazei tehnico-materiale 

adecvate şi cadrelor didactice calificate, în necorespundere cu situaţia demografică din 

localităţile în cauză; 

(iii) reţeaua de licee este supradimensionată, fapt ce duce la lipsa concursului de admitere 

şi la scăderea calităţii studiilor liceale; 

(iv) imperfecţiunea mecanismelor de monitorizare şi de prevenire a neşcolarizării şi a 

abandonului şcolar; 

(v) oferirea de autonomie financiară instituţiilor de învăţământ general nu a fost însoţită 

de instituirea unui mecanism de responsabilizare a conducătorilor acestora; 

(vi) în localităţile rurale mici mai mult de 70% din cadrele didactice predau trei şi mai 

multe discipline şcolare; 

(vii) persistă tendinţa de îmbătrânirea a corpului didactic şi o stagnare în ridicarea 

nivelului de calificarea a acestuia. 

(viii) lipsa mecanismelor de remunerare a cadrelor didactice şi a celor de conducere în 

bază de performanţă; 

(ix) utilizarea ineficientă a capacităţilor instituţiilor şcolare nu permite investiţii în 

modernizarea şi dotarea lor cu echipament adecvat; 

(x) circa 41% din edificiile şcolare necesită reparaţii capitale şi că doar în 11,2% din ele 

pot fi construite rampe pentru accesul persoanelor cu posibilităţi locomotorii limitate; 

(xi) circa 29% din şcolile rurale nu dispun de sisteme moderne de încălzire, iar mai mult 

de jumătate din ele nu au sisteme centralizate de alimentare cu apă şi blocuri sanitare în încăperi. 

3.4. Educaţia şi susţinerea copilului aflat în dificultate 

81. În scopul creării unor condiţii adecvate pentru educaţia şi susţinerea copiilor aflaţi în 

dificultate, în Strategia consolidată au fost stabilite următoarele sarcini: 

(i) reducerea numărului de copii aflaţi în instituţiile de tip rezidenţial cu 25% către anul 

2013 şi cu 50%  până în anul 2015, prin facilitarea revenirii acestora în familia biologică, familia 
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extinsă, în servicii APP, în casele de copii de tip familial sau alte servicii apropiate mediului 

familial; 

(ii) sporirea numărului copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în şcolile de 

cultură generală; 

(iii) sporirea capacităţilor corpului didactic al instituţiilor de învăţământ de  tip general 

(şcoală primară, gimnaziu, liceu),  în vederea acceptării şi creării unui mediu favorabil pentru 

incluziunea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, cu dizabilităţi şi a copiilor 

dezinstituţionalizaţi; 

(iv) reorganizarea, către anul 2015, a numai puţin de 10% din instituţiile de învăţământ 

de tip rezidenţial, prin crearea serviciilor comunitare. 

82. Conform datelor statistice, în prezent, în subordinea Ministerului Educaţiei se află 41 

de instituţii de tip rezidenţial, dintre care 10 şcoli de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi 

fără îngrijirea părinţilor (1145 de copii); o casă de copii (32 de copii), 2 şcoli-internat sanatoriale 

(195 de copii); 6 instituţii speciale pentru copii cu deficienţe fizice şi senzoriale (479 de copii); 

17 şcoli internat auxiliare (1420 de copii) şi 5 instituţii rezidenţiale în care nu mai sînt plasaţi 

copiii şi care se află în proces de lichidare. În anul 2013 procesul de transformare instituţiilor 

de tip rezidenţial a cuprins 7 instituţii rezidenţiale destinate copiilor cu dizabilităţi, dintre care 

2 au fost lichidate, iar 5 sînt în proces de lichidare. 

83. Din numărul total de copii aflaţi în instituţiile generale de tip internat, 35% sunt copii 

orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor. Din toţi copiii instituţionalizaţi, 65% sunt proveniţi 

din familii social vulnerabile, părinţi neîncadraţi în câmpul muncii, familii care nu dispun de 

cele mai elementare condiţii de întreţinere şi educaţie a copiilor. 

84. Pe parcursul anilor 20112013, în rezultatul reformării învăţământului special, 

autorităţile au reorganizat 10 şcoli pentru copiii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau 

fizică. În rezultatul reorganizării şi schimbării situaţiei demografice, numărul de elevi cuprinşi 

în acest tip de instituţii de învăţământ a căzut cu circa 43%, de la 3148, până la 1807. Elevii 

care au plecat din aceste instituţii au fost integraţi în şcolile comunitare. Din totalul de elevi 

care au mai rămas, 76,9% sunt cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală, 10,5% – cu auz slab, 

6,0% – cu vederea slabă, 3,3% – surzi şi 3,3% – cu restanţe poliomielitice şi paralizii cerebrale. 

85. În scopul realizării prevederilor Strategiei consolidate în domeniul educaţiei şi 

susţinerii copiilor aflaţi în dificultate, autorităţile, cu suportul partenerilor de dezvoltare şi în 

strânsă cooperare cu organizaţiile societăţii civile au întreprins următoarele acţiuni: 

(i) implementarea Strategiei şi Planului naţional de reformare a sistemului de îngrijire 

rezidenţială pe anii 2007-2012, care au avut ca obiectiv principal educaţia prioritară a copiilor 

aflaţi în dificultate în cadrul familiei; 

(ii) elaborarea şi demararea procesului de implementare a Programul de dezvoltare a 

educaţiei incluzive pentru anii 2011-2020; 

(iii) elaborare și implementarea cursului “Educație incluzivă”, destinat studenţilor şi 

elevilor de la specialităţile pedagogice din universităţi şi colegii; 

(vi) instruirea specialiştilor din cadrul direcţiilor raionale şi municipale de învăţământ în 

implementarea educaţiei incluzive în practica educaţională, în total 635 de persoane; 

(v) actualizarea schemelor de încadrare a personalului în scopul oferiri de asistenţă 

psihopedagogică copiilor cu cerinţe educaţionale speciale; 

(vi) redirecţionarea resurselor financiare de la instituţiile de tip rezidenţial reorganizate 

spre dezvoltarea serviciilor sociale şi educaţionale alternative. 
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(vii) asigurarea accesului la studii a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ de tip special 

şi a copiilor ce provin din familiile dezavantajate prin introducerea cotelor de admitere a 

acestora în şcolile profesionale, colegii şi universităţi: 

(viii) oferirea de către internate şi casele de copii a serviciilor diversificate şi de calitate, 

apropiate modelului familial; 

(ix) extinderea practicilor de frecventare de către copiii din internate a şcolilor din 

comunităţi sau transformarea instituţiilor rezidenţiale în şcoli comunitare. 

86. Un rol important în realizarea prevederilor Strategiei consolidate în domeniul educaţiei 

şi dezvoltării copiilor aflaţi în dificultate le revine instituţiilor internaţionale şi asociaţiilor de 

binefacere, principalele din ele fiind UNICEF, programul KulturKontact, Lumos, Every Child, 

CCFM, Keystone, Speranța ş.a., care asigură atât o susţinere materială a instituţiilor respective, 

cât şi consolidarea capacităţilor umane, în special, în dezvoltarea educaţiei incluzive. 

87. Principalele realizări, obţinute în procesul implementării Strategiei consolidate în 

domeniul educaţiei şi susţinerii copilului aflat în dificultate sunt: 

(i) crearea Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, subordonat Ministerului 

Educaţiei, şi a serviciile raionale/municipale de asistenţă psihopedagogică; 

(ii) instituirea a 285 centre de resurse pentru educaţie incluzivă; 

(iii) angajarea a 460 de cadre didactice de sprijin; 

(iv) integrarea în familia biologică a  650 de copii cu cerinţe educaţionale speciale; 

(v) dezinstituţionalizarea a circa 5,2 mii de copii şi încadrarea lor în 400 de instituţii de 

învăţământ general; 

(vi) reducerea numărului copiilor separaţi de familii cu circa 62%; 

(vii) elaborarea şi implementarea de programe educaţionale individualizate pentru circa 

3,3 mii de elevi cu cerinţe educaţionale speciale; 

(viii) crearea condiţiilor pentru ca circa 110 absolvenţi cu cerinţe educaţionale speciale 

să  poată susţină examenele de absolvire conform unor teste adaptate; 

(ix) dotarea a 2 grădiniţe cu echipament pentru reabilitarea copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale şi autovehicule pentru a transporta acestor copiii la centrele deschise. 

88. Procesul de dezinstituţionalizare a copiilor s-a bazat pe abordări multidisciplinare şi 

complexe, axîndu-se pe evaluarea iniţială şi complexă a copiilor şi familiilor acestora, 

elaborarea pentru fiecare copil a planurilor individualizate de asistenţă, reintegrarea copiilor 

dezinstituţionalizaţi în familia biologică/extinsă, dezvoltarea serviciilor comunitare şi 

specializate (asistenţă parentală profesionistă, case de tip familie), pregătirea şi transferul 

copiilor în servicii sociale şi integrarea copiilor dezinstituţionalizaţi în instituţiile de învăţămînt 

general. 

89. Totodată, în procesul implementării Strategiei consolidate, în domeniul educaţiei şi 

dezvoltării copiilor aflaţi în dificultate au fost identificate următoarele constrângeri: 

 (i) lipsa în mai multe localităţi din ţară a serviciilor destinate copiilor aflaţi în dificultate 

şi celor cu necesităţi educaţionale speciale, fapt ce duce la internarea acestora în instituţiile 

rezidenţiale; 

(ii) lipsa în instituţiile obişnuite de învăţământ a condiţiilor necesare includerii în procesul 

educaţional a copiilor cu dizabilităţi; 

(iii) imposibilitatea, în special, în cazul clădirilor vechi, de creare a facilităţilor destinate 

copiilor cu dizabilităţi locomotorii (pante de acces. ascensoare, grupuri sanitare adaptate etc.); 

(vi) lipsa de cadre didactice pregătite pentru a lucra cu copiii cu cerinţe educaţionale 

speciale; 
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(v) mijloacele financiare alocate nu permit încă asigurarea în volum deplin a copiilor cu 

alimente, încălţăminte, inventar moale, obiecte de igienă personală etc. conform normelor 

naturale; 

(vi) utilizarea neoptimală a mijloacelor alocate pentru întreţinere a copiilor în instituţiile 

de tip rezidenţial; 

(vii) lipsa materiale didactice destinate copiilor cu dizabilităţi senzoriale; 

(viii) atitudinea refractară, manifestată de unii părinţi, cadre didactice şi cadre de 

conducere faţă de incluziunea copiilor cu necesităţi educaţionale speciale în instituţiile 

obişnuite de învăţământ. 

3.5. Sporirea nivelului de pregătire profesională în 
învăţământul vocaţional şi tehnic 

90. Pentru acest sector al educaţiei, în Strategia Consolidata au fost stabilite următoarele 

sarcini: 

(i) actualizarea Nomenclatorului de meserii în conformitate cu necesităţile economice ale 

ţării, prin includerea meseriilor noi şi modernizarea meseriilor existente; 

(ii) reorganizarea reţelei instituţiilor de învăţământ secundar profesional prin instituirea a 

10 licee profesionale şi a 51 de şcoli profesionale; 

(iii) organizarea instruirii la specialităţi mixte (înrudite): bucătar-cofetar, chelner-barman, 

cusător-croitor, pietrar-zidar-tencuitor, tencuitor-zugrav, electrogazosudor, tractorist-maşinist 

în producţia agricolă etc.; 

(iv) renovarea şi retehnologizarea bazei tehnico-materiale pentru domeniile prioritare de 

formare profesională: servicii, construcţii, agricultură, transport, industria prelucrării lemnului, 

industria alimentară, alimentaţia publică, industria uşoară, în total 12 instituţii de învăţământ; 

(v) implementarea învăţământului dual în 12 instituţii de învăţământ secundar 

profesional. 

91. În prezent, sistemul de învăţământ secundar profesional include 67 de instituţii cu 

contingentul de circa 18,2 mii de elevi, din care 2 licee profesionale (1,4 mii de elevi), 44 de 

şcoli profesionale (14,2 mii de elevi) şi 21 şcoli de meserii (2,1 mii de elevi), din ele 6 unităţi 

pe lângă instituţiile penitenciare. Evoluţia participării la procesul de educaţie, anii 20072013, 

denotă o micşorare a numărului de elevi care erau înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ 

secundar profesional. Astfel, numărul elevilor înmatriculaţi în anul 2013 era cu 26,5% mai mic 

faţă de cel din anul 2007. Majoritatea absolută a candidaţilor la studii secundar profesionale 

sunt absolvenţii de gimnazii, pondera cărora în totalul candidaţilor înmatriculaţi menţinându-se 

în ultimii ani la nivelul de circa 80%. 

92. Sistemul de învăţământ mediu de specialitate include 45 de instituţii cu un contingent 

de circa 29,3 mii de elevi. Deşi a scăzut cu 6,4%, de la 31,2 mii în anul 2007 până la 29,2 mii 

de elevi în anul 2013, această scădere este cu mult mai mică decât în cazul învăţământului 

secundar profesional. Ca şi în cazul învăţământului secundar profesional, majoritatea absolută 

a candidaţilor la studii medii de specialitate sunt absolvenţii de gimnazii, pondera cărora în 

totalul candidaţilor înmatriculaţi menţinându-se în ultimii ani la nivelul de circa 87%. În 

ansamblu, calitatea studiilor din învăţământul mediu de specialitate, iar absolvenţii de colegii 

se încadrează în câmpul muncii mult mai uşor decât cei ai instituţiilor de învăţământ secundar 

profesional. 
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93. În scopul transpunerii în viaţă a prevederilor Strategiei consolidate privind sporirea 

nivelului de pregătire în învăţământul vocaţional şi tehnic, autorităţile au întreprins următoarele 

acţiuni: 

(i) elaborarea şi demararea procesului de implementare în instituţiile de învăţământ 

secundar profesional a 6 curricula modulare; 

(ii) includerea în Nomenclatorul meseriilor (profesiilor) a 4 meserii noi şi demararea 

procesului de pregătire profesională la aceste profesii; 

(iii) crearea a 2 centre de competenţă în domeniul învăţământului agroindustrial; 

(iv) dotarea cu echipamente noi a 16 ateliere ; 

(v) extinderea educaţiei antreprenoriale prin elaborarea curriculumul modular “Bazele 

antreprenoriatului” şi implementarea acestuia în 15 şcoli profesionale şi 8 colegii; 

(vi) ameliorarea calităţii pregătirii antreprenoriale a elevilor prin implementarea 18 

instituţii a metodologiei “Firma de exerciţiu”; 

(vii) elaborarea Standardelor ocupaţionale, a curriculei modulare la 7 meserii şi 

demararea procesului de instruire profesională conform acestor standarde; 

(viii) elaborarea şi implementarea în învăţământul mediu de specialitate a programelor de 

studii bazate pe competenţe; 

(ix) implementarea în învăţământul mediu de specialitate a Sistemului Credite 

Transferabile de Studii; 

(x) extinderea activităţilor de orientare profesională şi de ghidare în carieră. 

94. Un rol important în implementarea prevederilor Strategiei consolidate referitore la 

învăţământul vocaţional şi tehnic l-au avut proiectele finanţate de partenerii de dezvoltare: 

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, Fundaţia Internaţională Liechtenstein Development 

Service, KulturKontakt Austria, Camera Meşteşugarilor din Koblenz ş.a. 

95. Principalele realizări în implementarea Strategiei consolidate în domeniul sporirii 

nivelului de pregătire profesională în învăţământul vocaţional şi tehnic sunt: 

(i) implementarea în regim de pilotare a metodelor de instruire pe module; 

(ii) elaborarea în parteneriat cu reprezentanţii mediului de afaceri şi a asociaţiilor 

profesionale a standardelor de pregătire profesională; 

(iii) actualizarea planurilor de învăţământ la unele meserii (profesii); 

(iv) elaborarea şi implementarea în învăţământul mediu de specialitate a programelor de 

studii bazate pe competenţe; 

(v) modernizarea cu ajutorul partenerilor de dezvoltare a bazei tehnico-materiale a unor 

şcoli profesionale şi colegii; 

(vi) elaborarea şi implementarea în învăţământul mediu de specialitate Sistemului de 

Credite Transferabile de Studii. 

96. În pofida anumitor realizări, învăţământul vocaţional şi tehnic, în special cel secundar 

profesional, continuă să se confrunte cu greutăţi semnificative. 

97. Deşi, comparativ cu anul 2007,  cheltuielile per elev în învăţământul secundar 

profesional au crescut aproape de 2 ori, acest tip de învăţământ nu a devenit mai popular în 

rândul tinerilor. Astfel, în anul de învăţământ 2012/2013 învăţământul secundar profesional a 

fost solicitat de doar 11,6% din tinerii cu vârsta de 16 ani (comparativ cu 12,8% în anul 2007) 

şi de doar 9,7% din tinerii de 17 ani (comparativ cu 10% în 2007). Şi în continuare învăţământul 

secundar profesional este solicitat mai mult de băieţi decât de fete, ponderea acestora în totalul 

de elevi fiind în anul de studii 2012/2013 de circa 69%. Infrastructura şcolilor profesionale este 

învechită, fiind utilizată doar la 50% din capacitate. 
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98. Din cauza numărului relativ mic de întreprinderi mari, nu s-a reuşit implementarea 

învăţământului dual la toate meseriile (profesiile) preconizate. Faptul că în mai multe domenii 

ale economiei reale nu sunt constituite încă comitetele sectoriale, nu permite elaborarea şi 

aprobarea standardelor ocupaţionale şi, în consecinţă, rămâne a fi anevoioasă actualizarea 

curriculei şi implementarea pregătirii profesionale în bază de module. 

99. Principalele constrângeri cu care se confruntă învăţământul vocaţional şi tehnic sunt: 

(i) lipsa unui sistem naţional modern de asigurare a calităţii; 

(ii) lipsa Cadrului Naţional al Calificărilor pentru meseriile din învăţământul secundar 

profesional şi din învăţământul mediu de specialitate; 

(iii) ineficienţa sistemului de elaborare şi de editare a materialelor didactice în 

învăţământul secundar profesional; 

(iv) nivelul insuficient de pregătire profesională a cadrelor didactice de profil şi lipsa unui 

mecanism de recrutare, dezvoltare şi motivare a cadrelor didactice; 

(v) ineficienţa mecanismelor de interacţiune atât a sub-sectorului de învăţământ în 

ansamblu. cât şi al fiecărei instituţii de învăţământ vocaţional şi tehnic cu mediul de afaceri şi 

piaţa muncii; 

(vi) ineficienţa mecanismelor de alocare şi de gestionare a mijloacelor financiare; 

(vii) nivelul redus de autonomie financiară a instituţiilor de învăţământ vocaţional şi 

tehnic, impedimente în desfăşurarea activităţilor cu caracter antreprenorial; 

(viii) utilizarea ineficientă a infrastructurii, a bazei tehnico-materiale disponibile, care în 

multe cazuri este moral şi fizic depăşită; 

(ix) dotarea insuficientă şi accesul redus la mijloacele tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor. 

100. Pentru a efectua o schimbare radicală a paradigmei de funcţionare a sub-sectorului, 

Guvernul a aprobat Strategia de dezvoltare a învăţământului  vocaţional şi tehnic pe anii 2013-

2020, Planul respectiv de acţiuni şi o Foaie de parcurs. Principalele obiective, prevăzute de 

aceste documente sunt: 

(i) restructurarea învăţământului vocaţional/tehnic pe două trepte – secundar şi 

postsecundar şi reconfigurarea reţelei de instituţii până în anul 2017; 

(ii) asigurarea formării profesionale în învăţământul vocaţional/tehnic bazată pe 

competenţe şi racordarea acesteia la cerinţele pieţei muncii, astfel încât angajarea în câmpul 

muncii să crească cu 10%; 

(iii) creşterea calităţii învăţământului vocaţional/tehnic prin sporirea eficienţei utilizării 

mijloacelor financiare şi prin crearea şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii, astfel 

încât, până în 2017 să existe o entitate funcţională de evaluare şi acreditare a acestor instituţii; 

(iv) asigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a învăţământului vocaţional şi 

tehnic, astfel încât 100% curricula să fie racordată la Cadrul Naţional al Calificărilor până în 

2020; 

(v) sporirea atractivităţii şi accesului la învăţământul vocaţional/tehnic, astfel încât 

numărul de elevi să crească cu 10%  până în 2020. 

3.6. Integrarea învăţământului superior în spaţiul european al 
învăţării şi cercetării 

101. În scopul integrării învăţământului superior moldovenesc în spaţiul european al 

învăţării şi cercetării, Strategia Consolidată prevede îndeplinirea următoarelor sarcini: 
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(i) Optimizarea reţelei instituţiilor publice de învăţământ superior, conform tendinţelor 

europene de dezvoltare a învăţământului superior prin integrarea instituţională. Atingerea, către 

anul 2015, a valorii raportului student/cadru didactic de 10/1. 

(ii) Crearea a cel puţin două consorţii universitare şi reorganizarea a cel puţin două 

instituţii de învăţământ superior în filiale universitare, până în anul 2015. 

(iii) Finalizarea, până în anul 2013, a procesului de implementare a celor trei cicluri de 

învăţământ superior (licenţă, masterat şi doctorat) şi crearea în cadrul fiecărui profil profesional 

câte cel puţin a unei şcoli doctorale. 

(iv) Crearea, în 2011, a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Superior şi în Cercetare. 

(v) Reglarea procesului de admitere a candidaţilor la studii, în conformitate cu capacităţile 

reale (umane, logistice, curriculare etc.) ale instituţiilor de învăţământ superior, precum şi în 

raport cu necesităţile pieţei muncii. 

(vi) Majorarea cotei de finanţare de la bugetul de stat a cercetării din cadrul 

învăţământului superior de la 4% din volumul total de mijloace financiare alocate sferei de 

cercetare-dezvoltare în anul 2010 până la cel puţin 30% în anul 2015. 

(vii) Crearea, până în anul 2015, de către instituţiile de învăţământ superior, în comun cu 

agenţii economici, a centrelor de cercetare, incubatoarelor, laboratoarelor, întreprinderilor 

mixte  cel puţin 1-2 unităţi în cadrul fiecărui domeniu de formare profesională. 

(viii) Sporirea ratei de încadrare în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de 

învăţământ superior, conform calificărilor obţinute, prin majorarea şi diversificarea burselor, 

crearea condiţiilor de protecţie socială, motivarea mai eficientă în cariera profesională, 

interconexiunea cu mediul economic etc. 

(ix) Crearea condiţiilor optime pentru asigurarea mobilităţii studenţilor, conform 

prevederilor Procesului de la Bologna. 

(x) Crearea, până în anul 2012, în toate instituţiile de învăţământ superior, a structurilor 

interne de asigurare a calităţii. 

(xi) Realizarea, până în anul 2012, a auditului infrastructurii şi bazei tehnico-materiale a 

instituţiilor de învăţământ superior; 

(xii) Renovarea infrastructurii şi bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţământ 

superior, în volum de 30% până în 2015. 

(xiii) Crearea, până în anul 2013, a Fondului naţional pentru susţinerea învăţământului 

superior (formarea iniţială, formarea continuă, cercetare-dezvoltare, conexiunea cu mediul 

economic etc.). 

(xiv) Crearea condiţiilor motivaţionale (financiare, sociale, logistice etc.) privind 

realizarea şi dezvoltarea profesională a personalului didactic din învăţământul superior; 

asigurarea unui cuantum necesar de doctori şi doctori habilitaţi în învăţământul superior, în 

raport cu cerinţele existente. 

(xv) Promovarea politicilor de atragere a studenţilor în autoguvernare, autoformare, de 

asumare de responsabilităţi etc. 

102. În prezent, sistemul de învăţământ superior din Republica Moldova este format din 32 

de instituţii, din care 19 de stat şi 13 private. Pe parcursul anilor 2011-2013 s-a înregistrat o 

scădere a numărului de instituţii de învăţământ superior, 2 instituţii private fiind închise de către 

fondatori. În ansamblu, numărul studenţilor din instituţiile superioare de învăţământ este în 

continuă scădere, de la circa 122,3 mii de studenţi în anul 2007, până la 97,3 mii în anul 2013, 

scăderea fiind de circa 20,4%. Accentuăm faptul, că această scădere a fost provocată nu de 

reducerea admiterii, ci de scăderea cu 12,1% a numărului de populaţie de vârsta învăţământului 

superior. 
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103. Condiţiile de înmatriculare în instituţiile de învăţământ superior au devenit mult mai 

uşoare, concursul scăzând de la 2,6 cereri pe un loc scos la admitere în anul 2007, până la 1,1 

cereri pe un loc în anul 2012. Practic, în prezent, concurs la admitere există doar în cazul 

specialităţilor considerate de mulţi candidaţi ca fiind de prestigiu. Însă, după terminarea primei 

etape de admitere, cei care nu au reuşit la astfel de specialităţi preferă să fie înmatriculaţi la 

locurile rămase libere la specialităţile considerate ca fiind mai puţin populare. Scăderea 

concursului la admitere reduce, într-o anumită măsură, motivaţia viitorilor studenţi de a învăţa 

şi de a tinde spre performanţă. 

104. În anii 2011-2013 a crescut semnificativ numărul studenţilor care optează pentru forma 

de învăţământ cu frecvenţă redusă, ponderea acestora în numărul total de studenţi ajungând 

până la 33,9%. Datorită extinderii politicilor de susţinere socială a populaţiei, în instituţiile de 

învăţământ superior s-a micşorat cu circa 2 puncte procentuale ponderea studenţilor ce plătesc 

taxe de studii. În profilul de gen, ponderea femeilor în numărul total de studenţi este de 56,6%. 

105. În scopul transpunerii în viaţă a prevederilor Strategiei consolidate privind integrarea 

învăţământului superior în spaţiul european al învăţării şi cercetării, autorităţile au întreprins 

următoarele acţiuni: 

(i) actualizarea cadrului normativ-juridic prin modificarea legilor şi regulamentelor ce 

conţin prevederi referitoare la învăţământul superior; 

(ii) introducerea în învăţământul superior a Ciclului III  studii de doctorat; 

(iii) includerea în Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor 

pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior a 9 specialităţi noi şi demararea 

procesului de instruire la aceste specialităţi; 

(iv) instituirea în fiecare instituţie de învăţământ superior a structurilor de asigurare a 

calităţii; 

(v) demararea procesului de creare a Agenţiei de asigurare a calităţii în învăţământul 

profesional; 

(vi) oferirea de autonomie financiară instituţiilor de învăţământ superior; 

(vii) extinderea autoguvernării studenţeşti; 

(viii) schimbarea paradigmei de acordare a burselor şi de completare a locurilor finanţate 

din buget prin organizarea de concursuri anuale în baza rezultatelor demonstrate de studenţi la 

sfârşitul fiecărui an de studii; 

(ix) modernizarea curriculei universitare şi implementarea instruirii în bază de module; 

(x) elaborarea şi punerea în aplicare a cadrului Naţional al Calificărilor pentru trei 

domenii de formare profesională: economie, inginerie şi agricultură; 

(xi) extinderea parteneriatelor dintre universităţi şi mediul de afaceri pprin crearea a 

centrelor de consultanţă şi a incubatoarelor de afaceri, întreprinderilor comune; 

(xii) extinderea activităţilor legate de consilierea profesională a studenţilor şi facilitarea 

inserţiei în câmpul muncii; 

(xiii) creşterea gradului de susţinere a studenţilor din partea statului prin majorarea 

burselor şi perfecţionarea mecanismelor de acordare a acestora, definitivarea cadrului normativ 

privind funcţionarea şi finanţarea căminelor studenţeşti; 

(xiv) asigurarea accesului la studii superioare al tinerilor ce provin din familii social 

vulnerabile sau rămaşi fără îngrijirea părinţilor, al persoanelor cu dizabilităţi şi al 

reprezentanţilor unor minorităţi etnice prin stabilirea unor cote explicite de admitere în 

instituţiile de învăţământ. 

106. Un rol important în integrarea învăţământului superior moldovenesc în spaţiul 

european al învăţării şi cercetării l-a avut implementarea mai multor proiecte europene, 

finanţate în cadrul programelor TEMPUS, Erasmus Mundus, Jean Monnet şi CEEPUS, 
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Platformei regionale pentru Europa de Sud-Est ş.a. Ministerul Educaţiei are încheiate peste 50 

acorduri de colaborare internaţională, în realizarea prevederilor cărora sunt implicate, practic, 

toate instituţiile de învăţământ superior din ţară. 

107. În procesul implementării Strategiei consolidate au fost identificate următoarele 

constrângeri: 

(i) fragmentarea excesivă a sistemului de învăţământ superior, existenţa mai multor 

universităţi mici, care, dacă nu vor fi reformate, ar putea să nu corespundă criteriilor de 

acreditare din comunitatea europeană; 

(ii) reticenţa manifestată de unii reprezentanţi ai mediului universitar şi de anumite forţe 

politice, faţă de modelele europene de guvernanţă a instituţiilor de învăţământ superior; 

(iii) rezistenţa din partea structurilor ce tind să monopolizeze domeniul de cercetare-

dezvoltare, fapt ce îngreunează dezvoltarea şcolilor doctorale în baza universităţilor şi nu 

permite implementarea în deplină măsură a prevederilor Procesului Bologna; 

(iv) infrastructura şi baza didactică a unor universităţi este învechită şi nu mai corespunde 

tendinţelor actuale de dezvoltare a învăţământului superior; 

(v) lipsa, în unele cazuri, a unor statistici veridice şi relevante, referitoare la evoluţia 

învăţământului superior şi a celui postuniversitar; 

(vi) lipsa unui sistem de formare continuă a cadrelor didactice universitare; 

(vii) nivelul redus de cooperare între instituţiile de învăţământ superior şi agenţii 

economici, lipsa cadrului legislativ-normativ pentru stabilirea unor astfel de parteneriate; 

(viii) imperfecţiunile sistemului de salarizare a cadrelor didactice universitare, fapt ce nu 

stimulează atragerea celor mai buni specialişti în activităţile de predare-învăţare şi cercetare 

ştiinţifică. 

108. În scopul reformării în continuare a învăţământului superior, în anii ce urmează 

autorităţile preconizează: 

(i) definitivarea Cadrului naţional al calificărilor; 

(ii) elaborarea Standardelor şi criteriilor de asigurare a calităţii, instituţionalizarea 

sistemului de management al calităţii; 

(iii) instituţionalizarea mecanismului de formare continuă a cadrelor didactice din 

învăţământul superior; 

(iv) elaborarea unui Program naţional de consiliere şi orientare profesională a tinerilor, 

elaborarea şi implementarea unui mecanism de monitorizare a procesului de inserţie a 

absolvenţilor în câmpul muncii; 

(v) implementarea în continuare învăţământul superior a conceptului de educaţie 

incluzivă, în special pentru tinerii cu dizabilităţi. 

3.7. Extinderea şi diversificarea sistemului de instruire a 
adulţilor 

109. În scopul extinderii şi diversificării sistemului de instruire a adulţilor, in Strategia 

Consolidata au fost stabilite următoarele sarcini: 

(i) majorarea anuală cu 10%15% a numărului de adulţi înrolaţi în formarea profesională 

continuă; 

(ii) crearea, până în anul 2015, în fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul doi, a 

serviciilor de gestionare a formării continue a adulţilor. 
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110. Principalele acţiuni, întreprinse de autorităţi în domeniul extinderii şi diversificării 

sistemului de instruire a adulţilor sunt: 

(i) asigurarea unei creşteri anuale de circa 28% a cheltuielilor publice şi private, aferente 

formării profesionale a muncitorilor, specialiştilor şi funcţionarilor; 

(ii) perfecţionarea cadrului normativ privind formarea continuă a cadrelor didactice şi 

manageriale, implementarea unui nou Regulament de atestare a personalului didactic şi cel de 

conducere; 

(iii) instituirea sistemului de mentorat, care are drept scop sprijinirea debutului în cariera 

didactică; 

(iv) elaborarea cadrului normativ-juridic pentru validarea învăţării non-formale şi 

informale; 

(v) perfecţionarea metodologiilor şi elaborarea prognozelor privind evoluţia pieţei muncii 

şi a necesităţilor de formare continuă. 

111. Dacă până la demararea procesului de implementare a Strategiei consolidate, 

activitatea Ministerului Educaţiei a fost concentrată mai mult pe formarea continuă a cadrelor 

didactice din sistem, în anii ce au urmat au fost extinse şi activităţile de încadrare în instruirea 

pe parcursul întregii vieţi a specialiştilor din toate celelalte domeniile de activitate. 

112. Paradigma de perfecţionare a cadrelor didactice a fost modernizată, accentul punându-

se pe diversificarea serviciilor de formare continuă, liberalizarea pieţei, actualizarea şi 

dezvoltarea programelor, trecerea la instruirea bazată pe module, implementarea sistemului de 

credite. În prezent, formarea continuă a cadrelor didactice se realizează în 65 de centre, care 

activează atât în componenţa facultăţilor pedagogice şi instituţiilor de cercetare, cât şi în cadrul 

mai multor organizaţii neguvernamentale, autorizate de Ministerul Educaţiei să presteze acest 

gen de servicii. Capacităţile existente de formare continuă asigură perfecţionarea anuală a câte 

6 - 8 mii de cadre didactice. În ultimii ani, un rol aparte în programele de formare continuă se 

acordă formării de competenţe digitale şi implementării resurselor educaţionale electronice. 

113. În scopul încadrării muncitorilor şi specialiştilor din economia naţională în învăţarea 

pe parcursul întregii vieţi, autorităţile au încurajat crearea în instituţiile de învăţământ secundar 

profesional, mediu de specialitate şi superior a centrelor de formare continuă, au avizat circa 

400 de programe de instruire, prezentate de centrele în cauză, au exclus barierele birocratice în 

certificarea rezultatelor învăţării. De asemenea, au fost susţinute iniţiativele şi acţiunile 

agenţilor economici de a presta servicii de formare continuă propriilor angajaţi direct în 

organizaţiile în care ei lucrează. 

114. Conform datelor statistice disponibile, numărul salariaţilor ce au urmat în anul 2011 o 

formare profesională a crescut faţă de anul 2010 cu 13,8%. Din cei circa 67,8 mii de salariaţi 

instruiţi, circa 19,4 mii (28,6%) erau muncitori, 6,5 mii (9,6%) conducători şi 41,9 mii (61,8%) 

specialişti. Pe activităţi, cea mai mare pondere a salariaţilor ce au urmat o formare profesională 

revine industriei (21,0%), care este urmată de administraţia publică (12,5%), transport şi 

comunicaţii (12,5%). Ponderea salariaţilor din învăţământ în totalul salariaţilor ce au urmat în 

anul 2011 o formare profesională a fost de circa 11,4%. 

115. Pe parcursul implementării Strategiei consolidate, în extinderea şi diversificarea 

sistemului de instruire a adulţilor au fost identificate următoarele neajunsuri: 

(i) ponderea cadrelor didactice ce deţin gradele didactice unu sau superior este relativ 

mică, de doar 11,3%; 

(ii) includerea în Strategie a sarcinii ce prevedea crearea, până în anul 2015, în fiecare 

unitate administrativ-teritorială de nivelul doi, a serviciilor de gestionare a formării continue a 
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adulţilor s-a dovedit a fi inoportună, întrucât astfel de servicii ar dubla activitatea Agenţiilor 

teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă; 

(iii) actualizarea programelor de formare continuă decurge anevoios, în special în cazul 

celora care sunt finanţate din bugetul public; 

(iv) este mare ponderea programelor de formare profesională continuă în care se dublează 

temele urmate deja de cursanţi în cadrul formei de învăţământ pe care au absolvit-o anterior; 

(v) până în prezent nu există un mecanism de recunoaştere a calificărilor migranţilor 

moldoveni, reveniţi în ţară. 

4. Direcţiile prioritare de reformare a sistemului 
educaţional în viziunea Strategiei “Educaţia 2020” 

116. Schimbările rapide care au loc în situaţia socio-economică a Republicii Moldova, 

necesitatea ameliorării calităţii educaţiei, sporirii accesului la studii şi creşterii relevanţei 

acestora au fost factorii principali, care au contribuit la demararea procesului de elaborare a 

unei noi strategii, care a fost întitulată sugestiv “Educaţia 2020”. În proiectul acestei strategii, 

aflate în prezent la etapa de examinare şi aprobare de către Guvernul Republicii Moldova, sunt 

extinse şi dezvoltate principalele prevederi ale Strategiei consolidate 2011-2015, acţiunile de 

reformare a sectorului educaţiei fiind grupate în următoarele direcţii: 

(i) asigurarea accesului la educaţie şi şanse egale pentru toţi copiii; 

(ii) studii relevante pentru economie şi societate; 

(iii) resurse umane calificate, management eficient şi asigurarea calităţii. 

117. Principalele măsuri ale Strategiei “Educaţia 2020”, orientate spre asigurarea unei 

dezvoltări durabile a sistemului de învăţământ sunt: 

(i) ridicarea prestigiului creşterea şi creşterea activităţii profesiei de pedagog prin 

implementarea unui sistem de remunerare a muncii cadrelor didactice în bază de  performanţă; 

(ii) dezvoltarea şi modernizarea reţelei de instituţii de învăţământ în aşa mod încât să fie 

asigurat accesul universal la serviciile de educaţie şi dezvoltare timpurie a copilului, la 

învăţământul preşcolar şi la învăţământul general obligatoriu, cu un accent deosebit pe 

extinderea educaţiei incluzive; 

(iii) reconfigurarea reţelei de instituţii de învăţământ de pregătire profesională 

(vocaţional/tehnice şi superioare), extinderea autonomiei acestor instituţii şi implementarea 

unui management instituţional orientat spre performanţă; 

(iv) promovarea cercetării ca instrument de formare profesională avansată şi vector de 

susţinere a performanţei şi calităţii; 

(v) dezvoltarea sistemului naţional de standarde în educaţie şi crearea cadrului 

instituţional de evaluare externă a calităţii educaţiei; 

(vi) eficientizarea finanţării educaţiei prin alocarea mijloacelor financiare în bază de cost 

standard per copil, per elev şi per student, creşterea autonomiei financiare şi a gradului de 

responsabilitate a instituţiilor de învăţământ în gestionarea mijloacelor financiare alocate; 

(vii) elaborarea şi implementarea standardelor de calitate a infrastructurii instituţiilor de 

învăţământ de toate tipurile, actualizarea normativelor funcţionale, sanitaro-igienice şi de 

securitate referitoare la desfăşurarea procesului instructiv-educativ; 

(viii) implicarea şi responsabilizarea comunităţilor, asociaţiilor profesionale şi a mediului 

de afaceri în scopul asigurării unei educaţii de calitate; 

(ix) promovarea parteneriatelor pentru educaţie. 
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118. Pentru a îmbunătăţi în continuare situaţia din domeniul educaţiei şi dezvoltării 

timpurii a copilului, în Strategia “Educaţia 2020”, în calitate de obiectiv specific se propune 

extinderea accesului la serviciile în cauză, astfel încât să fie asigurată sporirea ratei de includere 

în educaţia preşcolară a copiilor de 3-6 ani de la 82%, în 2012, până la 95%, în 2020, şi a 

copiilor de 6-7 ani – de la 92%, în 2012, până la 98%, în 2020. 

119. Conform Strategiei “Educaţia 2020”, pentru a extinde accesul la serviciile de educaţie 

şi dezvoltare timpurie a copilului, se preconizează întreprinderea următoarelor acţiuni: 

(i) perfecţionarea cadrului de politici privind educaţia timpurie pentru toţi copiii şi a 

accesului echitabil la servicii de calitate la nivel naţional, local, instituţional şi al familiei; 

(ii) dezvoltarea şi modernizarea reţelei de instituţii pentru asigurarea accesului tuturor 

copiilor la educaţia de calitate prin renovarea şi construcţia instituţiilor preşcolare în funcţie de 

necesităţile locale; 

(iii) identificarea timpurie a necesităților individuale ale copiilor pe domenii de 

dezvoltare și elaborarea mecanismelor și programelor de intervenție în vederea 

abilitării/reabilitării acestora; 

(iv) diversificarea serviciilor de educaţie timpurie pentru a răspunde mai bine necesităţilor 

individuale ale copilului şi celor locale; 

(v) abordarea sistemică a serviciilor de educaţie timpurie prin promovarea colaborării 

dintre educaţie, ocrotirea sănătăţii şi asistenţa socială prin oferirea de servicii integrate; 

(vi) sprijinirea comunităţilor dezavantajate, instituţiilor şi familiilor pentru asigurarea 

accesului la programe de educaţie timpurie. 

120. Proiectele de Strategie “Educaţia 2020” şi de Cod al educaţiei, stabilesc obiective 

foarte ambiţioase în domeniul învăţământului general, accentul punându-se pe formarea şi 

dezvoltarea în continuare a reţelei de şcoli prietenoase copilului. Principalele din aceste 

obiective sunt: 

(i) Majorarea vârstei învăţământului obligatoriu de la 16 ani, aşa cum este în prezent, la 

18 ani. 

(ii) Asigurarea accesului la învăţământul general obligatoriu de 12 ani (liceu sau studii 

secundar profesionale), astfel încât, până în anul 2020, rata de includere a persoanelor de până 

la 19 ani să fie de 100%. 

(iii) Asigurarea condiţiilor şi implementarea acţiunilor în vederea reducerii abandonului 

şcolar în învăţământul primar şi secundar general cu cel puţin 10% anual. 

(iv) Asigurarea relevanţei studiilor în învăţământul primar şi secundar general. 

(v) Asigurarea unui mediu școlar protectiv, capabil să prevină violența față de copii și să 

intervină prompt pentru identificarea, referirea și asistența copiilor victime ale violenței. 

(vi) Dezvoltarea sistemului naţional de standarde în educaţie. 

(vii) Asigurarea educaţiei parentale eficiente în vederea îmbunătăţirii practicilor de 

îngrijire şi educaţie a copiilor. 

(viii) Sporirea atractivităţii profesiei de pedagog şi atragerea şi menţinerea cadrelor 

performante în sistem, astfel încât vârsta medie a cadrelor didactice în sistemul de învăţământ 

să scadă cu 3 ani până în 2020, salariul de debut în activitatea didactică să fie la nivelul salariului 

mediu pe economie şi rata abandonului timpuriu al activităţii didactice să se diminueze cu 10%; 

121. Un rol semnificativ în susţinerea procesului de realizare a acţiunilor preconizate îi va 

reveni proiectului “Reforma educaţiei”, cu un buget de 40,0 mil. dolari SUA, finanţat dintr-un 

credit oferit de Banca Mondială. Proiectul va fi implementat în perioada 2013-2018 şi are drept 

obiectiv îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin susţinerea reformelor de eficientizare a 

învăţământului. Proiectul include următoarele componente: 
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(i) Consolidarea calităţii educaţiei.  

(ii) Îmbunătăţirea eficienţei sectorului Educaţiei.  

(iii) Îmbunătăţirea capacității Ministerului Educației în monitorizarea reformei. 

122. Principalele acţiuni ce vor fi întreprinse în cadrul proiectului sunt: 

(i) elaborarea şi implementarea standardelor de asigurare a calităţii; 

(ii) îmbunătăţirea sistemului de evaluare a rezultatelor şcolare; 

(iii) elaborarea şi implementarea programelor de instruire a cadrelor didactice şi de 

conducere; 

(iv) elaborarea şi implementarea unui nou sistem de salarizare a cadrelor didactice şi de 

conducere; 

(iv) consolidarea Sistemului Informaţional Educaţional, implementarea fişelor de 

raportare a şcolilor; 

(v) reorganizarea instituţiilor de învăţământ în scopul creşterii eficienţei în utilizarea 

mijloacelor financiare alocate; 

(vi) implementarea sistemului de monitorizare a abandonului şcolar; 

(vii) desfăşurarea campaniilor de promovare a reformelor în educaţie. 

123. În domeniul educaţiei şi dezvoltării copilului aflat în dificultate, Strategia “Educaţia 

2020” preconizează realizarea următoarelor obiective specifice: 

(i) Promovarea şi asigurarea educaţiei incluzive la nivel de sistem educaţional, astfel încât 

să se realizeze o creştere anuală cu cel puţin 10% a accesului copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale la educaţie. 

(ii) Reintegrarea socio-educaţională a copiilor aflaţi în instituţiile de tip rezidenţial, care 

să ducă la reducerea numărului de copii aflaţi în aceste instituţii cu 25%, către anul 2015, şi cu 

50%, până în anul 2020, şi la transformarea, către anul 2015, a cel puţin 20%, iar către anul 

2020 – a cel puţin 25% din instituţiile de învăţământ de tip rezidenţial în instituţii de învăţământ 

obişnuit. 

124. Pentru atingerea acestor obiective, se preconizează întreprinderea următoarele acţiuni: 

(i) armonizarea cadrului normativ naţional de dezvoltare a educaţiei incluzive cu politicile 

şi normele internaţionale în domeniu; 

(ii) promovarea rolului educaţiei incluzive în asigurarea şanselor egale la educaţie de 

calitate pentru toţi copiii la nivel de familii, organe ale administraţiei publice locale, comunităţi, 

instituţii de învăţământ; 

(iii) implementarea în continuare a Programului naţional pentru dezvoltarea educaţiei 

incluzive în Republica Moldova, anii 2011-2020; 

(iv) instituirea de noi structuri sau reorganizarea structurilor existente în scopul garantării 

asistenţei psihopedagogice necesare dezvoltării copiilor cu cerinţe educaționale speciale 

(servicii, centre, cadru didactic de sprijin, psiholog, asistent social etc.). 

(v) crearea şi dezvoltarea infrastructurii şi a condiţiilor materiale necesare pentru o 

educaţie incluzivă în instituţiile de învăţământ din ţară; 

(vi) reorganizarea în continuare a sistemului de instituţii de tip rezidenţial pentru educaţia 

şi îngrijirea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale; 

(vii) redirecţionarea resurselor financiare de la instituţiile de tip rezidenţial reorganizate 

spre dezvoltarea serviciilor sociale şi educaţionale de alternativă. 

125. Conform viziunii strategice “Educaţia 2020”, sporirea nivelului de pregătire 

profesională în învăţământul vocaţional şi tehnic se va realiza prin: 
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(i) sporirea atractivităţii şi facilitarea accesului la învăţământul vocaţional/ tehnic, astfel 

încât ponderea elevilor care se orientează către aceste forme de învăţământ să crească cu 10% 

până în 2020; 

(ii) asigurarea curriculară şi metodologică a învăţământului vocaţional/tehnic, în 

conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor; 

(iii) dezvoltarea competenţelor digitale prin elaborarea şi aplicarea conţinuturilor 

educaţionale digitale în procesul educaţional; 

(iv) sporirea atractivităţii profesiei de pedagog şi atragerea şi menţinerea cadrelor 

performante în sistem; 

(v) eficientizarea şi flexibilizarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice şi 

manageriale; 

(vi) asigurarea unui echilibru cantitativ şi structural al ofertei şi cererii de cadre didactice 

pentru toate nivelurile sistemului educaţional; 

(vii) crearea condițiilor pentru formarea continuă a maiștrilor din instituțiile vocațional-

tehnice în condiții reale de producere; 

(viii) deschiderea accesului persoanelor cu experienţă profesională din afara sistemului 

educaţional pentru angajare în învăţământul vocaţional/tehnic. 

126. Se preconizează că un rol important în susţinerea activităţilor de reformare a sub-

sectorului de educaţiei vocaţională şi tehnică îi va reveni proiectului „Consolidarea 

managementului (guvernanţei) sectorului de învăţământ vocaţional/tehnic (2013-2017)”, 

finanţat de Uniunea Europeană. Scopul acestui proiect constă în reconfigurarea reţelei de 

instituţii de învăţământ vocaţional/tehnic şi îmbunătăţirea calităţii instruirii conform cerinţelor 

pieţii muncii. În special, proiectul se va axa pe relevanța și calitatea instruirii şi formării 

profesionale a diferitor grupuri țintă (inclusiv a grupurilor vulnerabile) prin susținerea 

reformelor în curs de desfășurare la nivel sectorial, național, regional și instituțional. 

127. În domeniul integrării învăţământului superior în spaţiul european al învăţării şi 

cercetării, Strategia “Educaţia 2020” prevede: 

(i) creşterea participării la studii superioare în domeniile importante pentru dezvoltarea 

social-economică a ţării, astfel încât ponderea absolvenţilor de studii superioare în rândul 

populaţiei cu vârste cuprinse între 30 şi 34 de ani să ajungă la 20% până în 2020; 

(ii) modernizarea curriculumului universitar din perspectiva centrării pe competenţe, pe 

cel ce învaţă şi pe necesităţile mediului economic; 

(iii) promovarea cercetării ca instrument de formare profesională avansată şi vector de 

susţinere a performanţei şi calităţii în învăţământul superior; 

(iv) promovarea parteneriatelor pentru educaţie. 

128. Prevederile Strategiei consolidate referitoare la educaţia adulţilor, dezvoltate în 

Strategia “Educaţia 2020”, prevăd extinderea şi diversificarea sistemului de învăţare pe tot 

parcursul vieţii, astfel încât, până în 2020, 10% din populaţia adultă (25-64 ani) să fi participat 

la programe de instruire. Pentru atingerea acestui obiectiv sunt preconizate următoarele acţiuni: 

(i) dezvoltarea cadrului normativ privind educaţia adulţilor în context european; 

(ii) dezvoltarea mecanismelor de finanţare a sistemului de învăţământ pentru adulţi; 

(iii) facilitarea dezvoltării programelor de formare pe parcursul întregii vieţi, cu prioritate 

pentru dezvoltarea competenţelor-cheie: digitale, antreprenoriale, lingvistice, interculturale, şi 

alte competenţe noi solicitate de piaţa muncii; 

(iv) crearea unui sistem informaţional cu privire la ofertele de formare pe parcursul 

întregii vieţi; 



40 / 57 

(v) dezvoltarea instrumentelor de recunoaştere a finalităților educaționale obținute în 

urma educației non-formale și informale în cadrul programelor de învăţare pe parcursul întregii 

vieţi şi implementarea instrumentului de credite transferabile. 

5. Concluzii şi recomandări 

129. Creşterea economică, reducerea sărăciei şi ameliorarea situaţiei din sfera socială au 

creat premisele care au favorizat creşterea alocărilor bugetare destinate educaţiei. Astfel, în 

pofida faptului că numărul de elevi şi studenţi a fost în scădere, cheltuielile pentru învăţământ 

au crescut de la circa 4,2 mild. lei în anul 2007 până la circa 7,4 mild. lei în anul 2012, o scădere 

uşoară înregistrându-se doar în anul 2013. 

130. 1. Ponderea cheltuielilor pentru învăţământ faţă de PIB a atins valoarea maximă de 

9,4% în anul 2009, coborându-se în anul 2012 până la 8,4%. În pofida acestei scăderi, ponderea 

cheltuielilor pentru învăţământ faţă de PIB din Republica Moldova este una din cele mai mari 

din Europa, fiind cu circa 2 puncte procentuale mai mare decât media pe ţările din Uniunea 

Europeană. 

131. În scopul atragerii şi menţinerii cadrelor didactice în sistemul de învăţământ, au fost 

întreprinse măsuri energice pentru majorarea salariilor angajaţilor din educaţie. Dacă în anul 

2006 salariul mediu din învăţământ constituia 65,4% din salariul mediu pe economie, în anul 

2012 valoarea acestui indicator crescuse până la 87,0%. 

132. În scopul realizării prevederilor Strategiei consolidate şi a Planului de acţiuni în 

domeniul educaţiei, Guvernul a prevăzut în Legile anuale ale bugetului, anii 20112014, 

mijloace suficiente, care au asigurat dezvoltarea sectorului în conformitate cu priorităţile 

formulate în Strategie. Accentuăm faptul, că în document principalul de politici pentru anii 

următori – Strategia „Moldova 2020”, educaţia şi în continuare este declarată direcţie prioritară, 

iar Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 20142016 promovează o politica rezonabilă 

de finanţare a sectorului educaţiei. 

133. Pentru a realiza în volum deplin prevederile Strategiei consolidate şi a Planului de 

acţiuni şi a acoperi diferenţa dintre mijloacele alocate sectorului educaţiei conform Legilor 

anuale ale bugetului şi cele cerute pentru atingerea obiectivelor preconizate în Strategie, 

autorităţile au întreprins măsuri energice pentru a lansa în sectorul educaţiei mai multe proiecte 

finanţate de partenerii de dezvoltare, prioritare fiind educaţia şi dezvoltarea timpurie a copilului, 

învăţământul primar şi cel secundar, extinderea educaţiei incluzive, combaterea abuzului şi 

violenţei împotriva copilului.  

134. În ansamblu, autorităţile publice centrale şi cele locale, în colaborare cu comunităţile 

şi organizaţiile societăţii civile, au obţinut anumite rezultate în realizarea prevederilor Strategiei 

Consolidate şi a Planului de acţiuni, progrese semnificative înregistrându-se în educaţia 

preşcolară, învăţământul primar şi cel secundar, educaţia copiilor cu cerinţe speciale în educaţie 

şi cei aflaţi în dificultate, învăţământul superior. Anumite reţineri în dezvoltare, comparativ cu 

obiectivele stipulate în Strategia consolidată, se atestă în învăţământul secundar profesional, 

mediu de specialitate şi educaţia adulţilor. 

135. În scopul dezvoltării în continuare a sectorului educaţiei, se cere o planificare 

financiară mai detaliată, astfel ca programele care sunt incluse în Cadrul Bugetar pe Termen 

Mediu şi anexele respective la Legilor anuale ale bugetului să corespundă într-o măsură mai 

mare direcţiilor prioritare ale reformei învăţământului. De asemenea, se cere o actualizare 
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anuală a obiectivelor specifice şi a acţiunilor preconizate conform progresului realizat în 

implementarea reformelor şi schimbărilor care au loc în situaţia economică şi demografică a 

ţării. 

136. Se recomandă consolidarea în continuare a capacităţilor organelor administraţiei 

publice centrale şi locale în elaborarea şi implementarea politicilor educaţionale, 

descentralizarea sistemului educaţional şi extinderea autonomiei instituţiilor de învăţământ.  

Este necesar ca obiectivele specifice ale documentelor strategice de politici educaţionale să fie 

incluse în mod explicit în planurile departamentelor şi direcţiilor ministerului, direcţiilor 

raionale/ municipale de învăţământ, fiind concretizate şi adaptate în conformitate cu domeniile 

de competenţă. 

137. Este necesară fortificarea capacităţilor umane şi instituţionale de monitorizare a 

procesului de implementare a reformelor. Implementarea în continuare a reformelor trebuie să 

se bazeze pe informaţii relevante şi obiective, iar rapoartele de progres trebuie să includă 

evoluţia tuturor indicatorilor de monitorizare, indicaţi în compartimentele respective ale 

documentelor de politici educaţionale. 

138. Se recomandă întreprinderea unor măsuri mai energice în aprobarea principalelor 

documente de politici în domeniul educaţiei, care au fost deja elaborate şi discutate cu toate 

părţile interesate  Strategia “Educaţia 2020”, Codul Educaţiei, Strategie de descentralizare a 

educaţiei. 

139. În scopul implementării în sistemul educaţional din Republica Moldova a bunelor 

practici internaţionale şi consolidării suportului financiar al învăţământului, se recomandă 

extinderea colaborării cu partenerii de dezvoltare, în special, în domeniul educaţiei timpurii, 

extinderea accesului şi ameliorarea calităţii în învăţământul general, incluziunea copiilor cu 

cerinţe educaţionale speciale, eficientizarea cheltuielilor, dezvoltarea resurselor umane.  
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A2. Indicatorii de bază ce caracterizează sistemul educaţional 

Domeniu / Indicator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Populaţia ( '000 )            

Total  3581.1 3572.7 3567.5 3563.7 3560.4 3559.5 3559.5 

de vârsta 0-2 ani 113.0 112.3 113.4 115.4 117.8 118.5 117.3 

de vârsta 3-6 ani 148.0 147.3 147.5 148.9 150.0 150.3 152.8 

de vârsta 7-10 ani 170.0 161.4 155.3 150.9 147.9 147.5 147.5 

de vârsta 11-15 ani 281.1 266.1 249.9 233.8 219.4 207.9 198.4 

de vârsta 16-18 ani 206.8 195.6 186.5 177.3 169.8 160.0 149.8 

de vârsta 19-23 ani 353.7 359.6 358.5 352.4 341.4 326.6 310.9 

Ratele brute de înrolare (%)            

Preşcolar - total 72.6 74.4 75.5 77.1 79.6 82.1 ... 

Urban 88.8 90.8 91.9 94.5 98.0 100.5 ... 

Rural 63.6 65.2 66.1 67.1 69.0 71.4 ... 

Primar (clasele 1-4) - total 94.0 93.6 93.5 93.6 93.8 93.8 ... 

Urban 100.9 101.6 102.4 104.0 105.0 107.4 ... 

Rural 90.5 89.4 88.9 88.0 87.5 86.1 ... 

Gimnazial (clasele 5-9) - total 90.1 89.3 88.8 88.1 87.5 86.7 ... 

Urban 95.4 95.1 95.8 95.6 96.0 96.2 ... 

Rural 87.3 86.3 85.3 84.3 83.2 81.8 ... 

Ratele nete de înrolare (%)            

Preşcolar - total 71.1 72.7 74.0 75.8 78.3 80.6 ... 

Urban 87.4 89.2 90.5 93.4 96.7 99.2 ... 

Rural 62.0 63.5 64.5 65.5 67.6 69.8 ... 

Primar (clasele 1-4) - total 87.7 87.5 87.6 87.8 87.9 87.9 ... 

Urban 94.0 94.9 95.4 97.3 98.2 100.3 ... 

Rural 84.5 83.7 83.5 82.7 82.2 80.8 ... 

Gimnazial (clasele 5-9) - total 85.6 84.6 83.5 83.1 82.5 81.9 ... 

Urban 90,0 89.6 90.2 90.3 90.8 91.0 ... 

Rural 83.3 82.0 80.8 79.8 78.9 77.7 ... 

Educaţia preşcolară            

Numărul de instituţii - total 1334 1349 1362 1381 1400 1418 ... 

Urban 308 315 316 318 320 324 ... 

Rural 1026 1034 1046 1063 1080 1094 ... 

Copii în instituţiile preşcolare - total 
('000) 120.1 123.9 126.0 130.0 135.4 141.1 

... 

Urban 55.8 57.8 58.8 61.3 63.5 65.7 ... 

Rural 64.3 66.1 67.2 68.8 71.9 75.4 ... 

Băieţi 62.5 64.5 65.4 67.2 70.2 73.4 ... 

Fete 57.6 59.4 60.6 62.8 65.2 67.7 ... 

Locuri în instituţiile preşcolare - total 
('000) 160.2 161.0 162.9 163.4 165.9 

167.5 ... 

Urban 63.2 64.0 64.4 65.2 65.5 66.5 ... 

Rural 97.0 97.1 98.5 98.2 100.5 101.0 ... 

Copii la 100 de locuri - total  75 77 77 80 82 84 ... 

Urban 88 90 91 94 97 99 ... 

Rural 66 68 68 70 72 75 ... 
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Domeniu / Indicator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Numărul de grupe - total 5355 5504 5645 5719 5845 5961 ... 

Urban 2352 2404 2481 2502 2550 2597 ... 

Rural 3003 3100 3164 3217 3295 3364 ... 

Media numărului de copii într-o grupă - 
total 22 23 22 23 23 24 

... 

Urban 24 24 24 25 25 25 ... 

Rural 21 21 21 21 22 22 ... 

Numărul de cadre didactice - total 
('000) 10.9 11.2 11.7 12.0 

12.3 12.5 ... 

Urban 4.6 4.8 5.1 5.2 5.4 5.5 ... 

Rural 6.3 6.4 6.6 6.7 6.9 7.0 ... 

din care educatori - total 8.3 8.6 9.0 9.2 9.6 9.7 ... 

Urban 3.8 3.9 4.1 4.3 4.4 4.5 ... 

Rural 4.6 4.7 4.9 4.9 5.1 5.2 ... 

Raportul numărul de copii/educator - 
total 14.4 14.4 14.0 14.1 

14.2 14.5 ... 

Urban 14.8 14.9 14.3 14.2 14.3 14.5 ... 

Rural 14.1 14.0 13.8 13.9 14.1 14.5 ... 

Şcoli medii, gimnazii, licee            

Numărul de instituţii 1541 1526 1512 1489 1460 1397 1374 

Şcoli primare 94 92 91 85 83 108 112 

Gimnazii 678 689 708 763 829 767 771 

Licee 471 489 492 495 497 491 466 

Şcoli medii 254 214 179 108 19 – – 

Şcoli pentru copii cu deficienţe în 
dezvoltarea intelectuală sau fizică 37 35 35 33 29 28 23 

Şcoli serale 7 7 7 5 3 3 2 

Numărul de elevi ('000) 462.8 436.1 415.5 396.5 381.4 367.2 353.1 

În clasele pregătitoare 2.3 2.0 2.2 2.1 1.7 1.6 0.2 

urban 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.1 

rural 1.8 1.6 1.6 1.5 1.1 1.1 0.1 

băieţi 1.2 1.0 1.2 1.1 0.9 0.9 ... 

fete 1.1 1.0 1.0 1.0 0.8 0.7 ... 

În clasele 1-4  151.7 145.4 141.2 138.4 138.1 138.3 138.4 

urban 54.9 53.7 53.4 53.8 55.3 57.1 58.7 

rural 96.9 91.7 87.8 84.6 82.8 81.2 79.7 

băieţi 78.4 75.2 72.8 71.6 71.3 71.2 ... 

fete 73.3 70.2 68.5 66.9 66.8 67.1 ... 

În clasele 5-9  239.5 222.9 207.5 193.1 181.9 171.9 166.8 

urban 87.3 80.6 75.2 70.5 67.2 64.9 64.6 

rural 152.1 142.3 132.3 122.6 114.7 107.2 102.2 

băieţi 122.4 114.2 106.7 99.0 93.6 88.6 ... 

fete 117.1 108.8 100.9 94.1 88.2 83.3 ... 

În clasele 10-12 67.4 64.0 62.8 61.4 58.5 54.2 46.6 

urban 44.0 41.5 39.4 38.4 36.9 35.3 32.2 

rural 23.4 22.4 23.3 23.0 21.6 19.0 14.4 

băieţi 28.5 27.1 26.7 26.6 25.6 24.0 ... 

fete 39.0 36.8 36.1 34.8 33.1 30.2 ... 

În şcolile pentru copiii cu deficienţe în 
dezvoltarea intelectuală sau fizică 4.0 3.8 3.6 3.1 2.5 2.3 1.8 
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Domeniu / Indicator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rata elevi /cadru didactic  Total 12 12 11 11 11 11 ... 

În clasele 1-4  16 16 16 15 16 16 ... 

În clasele 5-9  11 11 11 9 9 9 ... 

În clasele 10-12 12 12 12 12 12 11 ... 

Învăţământul secundar profesional            

Numărul de instituţii 75 75 75 75 70 67 67 

Cereri depuse la admitere ('000) 18.4 16.9 16.6 16.9 14.7 13.4 … 

Admiterea ('000) 16.2 15.3 13.4 14.2 13.0 11.9 11.9 

Absolvenţi ('000) 12.9 13.0 12.8 13.2 12.0 10.4 10.4 

Numărul de elevi ('000) 24.5 24.3 22.2 21.4 20.3 19.6 18.2 

în instituţii de stat 24.3 24.1 22.0 21.3 20.2 19.5 … 

în instituţiile nestatale 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 … 

băieţi 16.1 16.1 15.2 14.8 14.0 13.4 12.3 

fete 8.4 8.2 7.0 6.6 6.4 6.1 5.9 

Elevi la 10.000 locuitori 69 68 62 60 57 55 51 

Absolvenţi la 10.000 locuitori 36 36 36 37 34 29 29 

Cadre didactice ('000) 2.4 2.3 2.2 2.3 2.2 2.2 … 

Învăţământul mediu de specialitate            

Numărul de instituţii 49 47 47 48 48 47 45 

de stat 43 41 41 42 42 41 41 

nestatale 6 6 6 6 6 6 4 

Cereri depuse la admitere ('000) 14.5 14.8 13.0 12.7 12.7 12.4 … 

Admiterea ('000) 10.1 10.2 9.4 9.1 9.0 8.8 8.2 

din care în bază de contract 3.4 3.5 3.1 2.9 3.1 3.0 3.0 

Absolvenţi ('000) 6.4 6.6 7.1 6.8 7.2 7.4 7.4 

Numărul de elevi ('000) 31.3 32.7 32.2 32.2 31.4 30.7 29.2 

în instituţiile de stat 28.9 30.1 29.8 29.8 29.3 28.8 27.6 

în instituţiile nestatale 2.4 2.6 2.4 2.4 2.2 2.0 1.6 

băieţi 13.6 14.4 14.1 14.2 14.1 13.8 13.4 

fete 17.6 18.3 18.2 17.9 17.4 16.9 15.8 

Elevi la 10.000 locuitori 87 92 90 90 88 86 82 

Absolvenţi la 10.000 locuitori 18 19 20 19 20 21 21 

Cadre didactice - total ('000) 2.5 2.4 2.5 2.6 2.5 2.6 … 

Învăţământul superior        

Numărul de instituţii 31 31 33 33 34 34 32 

de stat 17 17 19 19 19 19 19 

nestatale 14 14 14 14 15 15 13 

Cereri depuse la admitere ('000) 62.0 39.4 32.5 33.0 28.4 30.5 … 

Admiterea ('000) 23.8 29.1 27.1 27.9 20.8 28.1 26.4 

din care în bază de contract 12.1 13.2 13.2 13.6 13.6 12.8 12.2 

Absolvenţi ('000) 20.0 29.6 26.6 28.4 27.8 26.7 24.8 

Numărul de studenţi ('000) 122.3 114.9 109.9 107.8 104.0 102.5 97.3 

în instituţiile de stat 101.8 93.1 90.3 88.8 85.0 83.0 78.9 

în instituţiile nestatale 21.2 21.8 19.6 19.0 19.0 19.4 18.4 

bărbaţi 50.6 48.5 47.9 46.6 45.4 45.1 42.2 

femei 72.4 66.4 62.0 61.2 58.6 57.4 55.1 

Studenţi la 10.000 locuitori 344 322 308 303 292 288 273 

Absolvenţi la 10.000 locuitori 56 83 75 80 78 75 70 

Cadre didactice - total ('000) 6.4 6.4 6.4 6.5 6.2 6.0 … 
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Sursa: Biroul Naţional de Statistică 
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A3. Progrese în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova 

Reducerea sărăciei extreme şi a foamei 

Ţinte Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ţinta 
2010 

Ţinta 
2015 

Ţinta 1. Reducerea ratei populaţiei 
cu un consum sub 4,3 dolari pe 
zi/persoană  (la PPC) de la 34,5% în 
2006 la 29%  în 2010 şi până la 23% 
în 2015. 

Ponderea populaţiei sub pragul de 4,3 dolari pe zi la 
Paritatea Puterii de Cumpărare (cheltuieli de consum 
pe persoană), % 29.9 30.4 29.5 26.8 23.4 20.8 29.0 23.0 

         

 
Ţinta 2. Micşorarea ponderii 
populaţiei sub pragul absolut al 
sărăciei de la 30,2% în  2006 la 25% 
în 2010 şi până la 20% în 2015 

Ponderea populaţiei sub pragul naţional absolut al 
sărăciei (rata sărăciei absolute), % 25.8 26.4 26.3 21.9 17.5 16.6 25.0 20.0 

 - urban 18.4 15.2 12.6 10.4 7.4 ...  - -  

 - rural 31.3 34.6 36.3 30.3 25.0 ...  -  -  

 - femei 25.7 25.4 25.9 21.6 15.4 ...  -  -  

 - bărbaţi 25.9 26.9 26.5 22.1 18.6 ...  -  -  

Indicele profunzimii sărăciei, % 5.9 6.4 5.9 4.5 3.2 2.9 -   - 

Ponderea celei mai sărace chintile în consumul 
naţional, % 8.1 8.9 7.9 8.1 8.7 8.9 -   - 

Ţinta 3. Micşorarea ponderii 
populaţiei sub pragul sărăciei 
extreme de la 4,5% în 2006 la 4% în 
2010 şi până la 3,5% în 2015 

Rata incidenţei malnutriţiei la copii în vârstă de 0-5 ani 12.8 11.0 10.6 ...  ...  ...  -   - 

Ponderea populaţiei aflate sub nivelul minim de 
consum alimentar, exprimat în valoare energetică 
(2 282 kcal/zi) (rata sărăciei extreme), % 2.8 3.2 2.1 1.4 0.9 0.6 4.0 3.5 

 - urban 1.2 1.3 1.1 0.4 0.2 ...  -  -  

 - rural 3.9 4.6 2.9 2.1 1.4 ...  -  -  

 - femei 3.0 2.9 2.7 1.6 1.0 ...  -   - 

 - bărbaţi 2.6 3.3 1.9 1.3 0.8 ...  -   - 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică 
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Realizarea accesului universal la învăţământul general obligatoriu 

Ţinte Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ţinta 
2010 

Ţinta 
2015 

Ţinta 1. Majorarea ratei brute de 
înmatriculare în învăţământul 
general obligatoriu de la 94,1 % în 
2002 la 95 % în 2010 şi până la 98 % 
în 2015. 
 

Rata brută de înmatriculare în învăţământul general 
obligatoriu 91.6 90.9 90.7 90.3 90.1 89.7 95.0 98.00 

 - urban 97.4 97.6 98.4 99.1 99.9 ...  -  -  

 - rural 88.5 87.5 86.7 85.8 85.0 ...  -  -  

 - femei ... 90.3 89.7 90.0 89.7 ...  -  -  

 - bărbaţi ... 91.5 91.1 90.7 90.5 ...  -  -  

Ţinta 2. Majorarea ratei de încadrare 
în programele preşcolare pentru 
copiii de 3–6 ani de la 41,3% în 2002 
la 75% în 2010 şi până la 78% în 
2015, iar pentru copii de 6–7 ani – 
de la 66,5% în 2002 la 95 % în 2010 
şi până la 98% în 2015, precum şi 
reducerea cu mai puţin de 5 % a 
discrepanţelor dintre regiunile rurale 
şi cele urbane, dintre grupele 
dezavantajate şi cele cu venituri 
medii. 

Gradul de încadrare a copiilor în instituţii preşcolare 54.0 55.7 56.2 57.1 58.9 61.0 -   - 

 - urban 69.43 71.68 71.84 73.2 75.3 ...  -   - 

 - rural 45.23 46.58 47.20 47.7 49.4 ...  -   - 

Rata brută de cuprindere în învăţământul preşcolar a 
copiilor de vârsta 3-6 ani 72.6 74.4 75.5 77.1 79.6 82.1 75.00 78.00 

 - urban 88.80 90.80 91.90 94.5 98.0 ...  -  - 

 - rural 63.60 65.20 66.10 67.1 69.0 ...  -  -  

Rata de cuprindere a copiilor de 6-7 ani în învăţământ 
indiferent de nivelul în care studiază 91.0 91.1 93.8 93.1 92.8 93.5 95.0 98.0 

 - urban 100.2 102.3 106.1 105.9 107.0 ...  -  -  

 - rural 86.0 85.0 87.1 85.8 84.5 ....  -  -  

 - femei 90.3 90.8 93.7 94.1 93.5 ...  -  -  

 - bărbaţi 91.5 91.4 93.8 92.2 92.0  ... -  -  

Rata copiilor înmatriculaţi în clasa I care au fost 
încadraţi în programe de educaţie preşcolară ... ... 91.50 97.7 97.5 97.5 -  -  

 - urban ... ... 90.80 97.4 96.6 ...  -  -  

 - rural ... ... 91.90 97.8 98.1 ...  -  -  
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Ţinte Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ţinta 
2010 

Ţinta 
2015 

Ţinta 3. Menţinerea ratei de 

alfabetizare la persoanele de 1524 
ani la nivelul de 99,5% 

Rata alfabetizării 99.6 99.6 99.5 99.5 99.5 99.4 99.5 99.5 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică 
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A4. Distribuirea alocărilor de mijloace financiare pe subprograme de cheltuieli în cadrul programului 

”Învățământul public și serviciile de educație”, anii 20112015 

Denumirea subprogramului 
Total cheltuieli publice (mii lei)  Prognoza (mii lei)  Ponderea in suma totală (%) 

2010 2011 2012 aprobat  2013 2014 2015  2013 2014 2015 

I. Învăţământ preşcolar 1 300 559.2 1 414 471.4 1 476 364.0  1 604 794.6 1 621 136,4 1 683 995,1  22.6 21.8 21.7 

II. Învăţământ secundar 3 451 054.1 3 581 639.3 3 812 250.4  3 890 749.1 4 049 702.7 4 242 710.7  54.7 54.6 54.8 

III. Învăţământ mediu de specialitate 337 171.4 362 451.0 399 942.8  415 275.1 457 463.7 456 696.5  5.8 6.2 5.9 

IV. Învăţământ superior 891 394.9 958 940.8 1 033 704.0  596 213.4 652 182.3 693 185.8  8.4 8.8 9.0 

V. Învăţământ postuniversitar 81 023.4 85 956.8 90 307.2  64 308.2 67 374.9 69 716.0  0.9 0.9 0.9 

VI. Perfecţionarea cadrelor 18 568.1 20 934.1 22 083.5  17 429.4 16 939.2 16 947.4  0.2 0.2 0.2 

VII. Alte servicii în educaţie 463 322.9 412 082.1 476 880.4  476 563.8 507 882.7 524 122.3  6.7 6.8 6.8 

VIII. Elaborarea politicii şi managementul în 
domeniul învăţământului 31 509.8 32 441.2 43 791.2 

 
493 81.5 50 363.1 55 151.9 

 
0.7 0.7 0.7 

Total pe program 6 574 603.8 6 868 916.7 7 355 323.5  7 114 715.1 7 423 045.0 7 742 525.7  100.0 100.0 100.0 

Finanţat de la:            

Bugetul de stat, inclusiv 1 987 984,7 2 071 839,9 2 285 815,4  1 908 941.9 2 017 743.1 2 130 996.6  26.8 27.2 27.5 

Cheltuieli de bază  1 385 537.4 1 437 711.4 1 581 245.6  1 670 275.2 1 851 816.1 1 951 951.3  87.5 91.8 91.6 

 Fonduri şi mijloace speciale 565 315.0 615 682.5 691 514.9  184 626.5 166 095.8 180 238.6  9.6 8.2 8.5 

Proiecte investiţionale finanțate din surse 
externe 37 132.3 19 097.9 14 278.2 

 
55 102.2 - - 

 
2.9 - - 

Bugetele unităţilor administrativ - teritoriale 4 586 619.1 4 813 711.8 5 070 108.1  5 206 373.2 5 405 901.9 5 612 129.1  73.2 72.8 72.5 

Total pe program 6 574 603.8 6 868 916.7 7 355 323.5  7 114 715.1 7 423 045.0 7 742 525.7  100.0 100.0 100.0 

Sursa: Cadrul bugetar pe termen mediu, 20132015 // Ministerul Finanţelor, 2014
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A5. Progresul înregistrat în îndeplinirea sarcinilor stabilite în 

Strategia consolidată pentru sectorul educaţiei 20112015 

Evaluarea progresului s-a efectuat prin confruntarea valorilor indicatorilor ce caracterizează 

evoluţia sistemului educaţional cu ţintele stabilite în Strategia consolidată 2011-2015. În cazurile în 

care sarcinile stabilite în Strategie nu conţin ţinte cantitative, evaluarea s-a efectuat prin estimarea 

ponderii acţiunilor îndeplinite şi a impactului acestora asupra sistemului educaţional în totalul de 

acţiuni preconizate. 

Rezultatele evaluării progresului sunt exprimate prin calificativele Slab, Moderat şi 

Considerabil, care au semnificaţia ce urmează: 

Slab  În pofida acţiunilor întreprinse, ţinta cantitativă stabilită nu a fost atinsă, iar evoluţia 

indicatorilor cantitativi nu indică o tendinţă de atingere a acesteia. În cazul sarcinilor ce nu conţin 

indicatori cantitativi, acţiunile preconizate au fost întreprinse într-o măsură mai mică de 50%. 

Moderat  Ţinta stabilită nu a fost încă atinsă, însă evoluţia indicatorilor cantitativi indică o 

tendinţă de atingere a acesteia. În cazul sarcinilor ce nu conţin indicatori cantitativi, acţiunile 

preconizate au fost întreprinse în măsura de 50%75%. 

Considerabil  Ţinta stabilită a fost atinsă, posibil, chiar şi depăşită. În cazul sarcinilor ce nu 

conţin indicatori cantitativi, acţiunile preconizate au fost întreprinse în măsura 75%100%. 

 

Asigurarea unei dezvoltări durabile a sistemului de învăţământ 

Sarcini  Progresul 

1. Elaborarea şi implementarea, până în anul 2015, a unui nou sistem de 
finanţare 

 
   

2. Eficientizarea cheltuielilor publice  
   

3. Majorarea mijloacelor financiare destinate protecţiei sociale a angajaţilor 

din învăţământ cu 5%  10% anual 

 
   

4. Majorarea mijloacelor financiare alocate învăţământului  cu 10%15% 
anual 

 
   

5. Demararea, începând cu anul 2012, a procesului de pregătire a 

specialiştilor în domeniul economiei educaţiei, cel puţin câte 10  15 
persoane anual 

 

   

6. Reducerea cu 20% pe an a „inegalităţii digitale” privind accesul la 
tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale între mediile de reşedinţă 
urban-rural şi tipurile de instituţii de învăţământ. 

 

   

7. Până în anul 2013, toate instituţiile de învăţământ cu predare în limbile 
minorităţilor lingvistice să dispună de cadre didactice calificate de predare 
a limbii române 

 

   

 

 Slab  Moderat  Considerabil 
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Extinderea accesului la educaţia timpurie de calitate 

Sarcini  Progresul 

1. Majorarea ratei de înrolare în programele preşcolare pentru copiii de 3  6 
ani de la 75,5% în anul 2010 până la 77% în anul 2013 şi 78% în anul 2015 

 
   

2. Majorarea ratei de înrolare în programele preşcolare pentru copiii de 6  7 
ani de la 85% în anul 2010 până la 90 % în anul 2013 şi 98% în anul 2015 

 
   

3. Reducerea până în anul 2015 cu cel puţin 5% a discrepanţelor în ratele de 
înrolare dintre regiunile rurale şi urbane, dintre grupele dezavantajate şi 
cele cu venituri medii 

 

   

 

 

Formarea şi dezvoltarea reţelei de şcoli prietenoase copilului 

Sarcini  Progresul 

1. Majorarea ratei brute de înmatriculare în învăţământul primar de la 93,5% 
în anul 2010 până la 95% în anul 2013 şi 98% în anul 2015 

 
   

2. Majorarea ratei brute de matriculare în învăţământul gimnazial de la 
88,8% în anul 2010 până la 90% în anul 2013 şi 98% în anul 2015 

 
   

3. Reducerea, până în anul 2015, cu cel puţin 5% a discrepanţelor în ratele 
brute de  înrolare dintre regiunile rurale şi urbane, în învăţământul primar 
şi gimnazial 

 

   

4. Reducerea anuală cu cel puţin  5% a cotei absolvenţilor de gimnaziu, care 
nu-şi continuă studiile 

 
   

5. Creşterea anuală cu cel puţin  10% a accesului la educaţia incluzivă a 
copiilor aflaţi în situaţii speciale 

 
   

6. Reorganizarea instituţiilor mici prin crearea şcolilor de circumscripţie şi 
asigurarea elevilor din localităţile îndepărtate cu transport şcolar 

 
   

7. Atingerea, către anul 2015, a numărului mediu de elevi într-o clasă 
primară de cel puţin 15 elevi 

 
   

8. Atingerea, către anul 2015, a numărului mediu de elevi într-o clasă 
gimnazială de cel puţin 20 elevi 

 
   

9. Creşterea ponderii cadrelor didactice cu studii universitare din 
învăţământul primar până la 80% în anul 2013 şi până la 85% în anul 2015 

 
   

10. Creşterea ponderii cadrelor didactice cu studii universitare din 
învăţământul secundar general până la 80% în anul 2013 şi până la 85% în 
anul 2015 
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Sarcini  Progresul 

11. Perfecţionarea cadrelor didactice şi manageriale în domeniul educaţiei 

incluzive şi şcolilor prietenoase copilului  cel puţin câte 5% anual din 
numărul total de personal didactic şi managerial 

 

   

12. Creşterea, până în anul 2015, a ponderii disciplinelor opţionale din Planul-
cadru de învăţământ  cu cel puţin 15% în învăţământul gimnazial şi 20% în 
învăţământul liceal 

 

   

13. Asigurarea cu manuale şcolare gratuite a tuturor elevilor din învăţământul 
primar şi a cel puţin 10% din numărul total de elevi din învăţământul 
gimnazial şi liceal, prioritate având copiii ce provin din familiile 
dezavantajate 

 

   

14. Reorganizarea anuală a 13 licee prin deschiderea de noi profiluri în 
corespundere cu necesităţile comunităţilor locale şi perspectivelor de 
dezvoltare social-economică a ţării 

 

   

15. Implementarea către anul 2015 a mecanismelor de finanţare a instituţiilor 
de învăţământ, bazate pe performanţă şi eficienţă 

 
   

16. Perfecţionarea cadrelor de conducere în domeniile managementului 
democratic, participativ, orientat la schimbarea culturii organizaţionale a 

şcolii  cel puţin câte 20% anual din numărul total de personal didactic de 
conducere 

 

   

 

 

 

Educaţia şi susţinerea copiilor aflaţi în dificultate 

 

Sarcini  Progresul 

1. Reducerea numărului de copii aflaţi în instituţiile de tip rezidenţial cu 25% 
către anul 2013 şi cu 50%  până în anul 2015, prin facilitarea revenirii 
acestora în familia biologică, familia extinsă, în servicii APP, în casele de 
copii de tip familial sau alte servicii apropiate mediului familial 

 

   

2. Sporirea numărului copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 
şcolile de cultură generală 

 
   

3. Sporirea capacităţilor corpului didactic al instituţiilor de învățământ de tip 
general (şcoală primară , gimnaziu , liceu),  în vederea acceptării şi creării 
unui mediu favorabil pentru incluziunea copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale, cu fizabilităţi şi a copiilor dezinstituționalizați 

 

   

4. Reorganizarea, către anul 2015, a nu mai puţin de 10% din instituţiile de 
învăţământ de tip rezidenţial, prin crearea serviciilor comunitare 

 
   

  



55 / 57 

Sporirea nivelului de pregătire profesională în învăţământul vocaţional şi 
tehnic 

Sarcini  Progresul 

1. Actualizarea Nomenclatorului de meserii în conformitate cu necesităţile 
economice ale ţării, prin includerea meseriilor noi şi modernizarea 
meseriilor existente 

 

   

2. Reorganizarea reţelei instituţiilor de învăţământ secundar profesional prin 
instituirea a 10 licee profesionale şi a 51 de şcoli profesionale 

 
   

3. Organizarea instruirii la specialităţi mixte (înrudite): bucătar-cofetar, 
chelner-barman, cusător-croitor, pietrar-zidar-tencuitor, tencuitor-zugrav, 
electrogazosudor, tractorist-maşinist în producţia agricolă etc. 

 

   

4. Renovarea şi retehnologizarea bazei tehnico-materiale pentru domeniile 
prioritare de formare profesională: servicii, construcţii, agricultură, 
transport, industria prelucrării lemnului, industria alimentară, alimentaţia 
publică, industria uşoară, în total 12 instituţii de învăţământ 

 

   

5. Implementarea învăţământului dual în 12 instituţii de învăţământ secundar 
profesional 

 
   

 

 

 

 

Integrarea învăţământului superior în spaţiul european al învăţării şi 
cercetării 

Sarcini  Progresul 

1. Optimizarea reţelei instituţiilor publice de învăţământ superior, conform 
tendinţelor europene de dezvoltare a învăţământului superior prin 
integrarea instituţională. 

 

   

2. Atingerea, către anul 2015, a valorii raportului 10 studenţi la un cadru  
didactic 

 
   

3. Crearea a cel puţin două consorţii universitare şi reorganizarea a cel puţin 
două instituţii de învăţământ superior în filiale universitare, până în anul 
2015 

 

   

4. Finalizarea, până în anul 2013, a procesului de implementare a celor trei 
cicluri de învăţământ superior (licenţă, masterat şi doctorat) şi crearea în 
cadrul fiecărui profil profesional câte cel puţin a unei şcoli doctorale 

 

   

5. Crearea, în 2011, a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior şi în Cercetare 

 
   



56 / 57 

Sarcini  Progresul 

6. Reglarea procesului de admitere a candidaţilor la studii, în conformitate cu 
capacităţile reale (umane, logistice, curriculare etc.) a instituţiilor de 
învăţământ superior, precum şi în raport cu necesităţile pieţei muncii 

 

   

7. Majorarea cotei de finanţare de la bugetul de stat a cercetării din cadrul 
învăţământului superior de la 4% din volumul total de mijloace financiare 
alocate sferei de cercetare-dezvoltare în anul 2010 până la cel puţin 30% 
în anul 2015 

 

   

8. Crearea, până în anul 2015, de către instituţiile de învăţământ superior, în 
comun cu agenţii economici, a centrelor de cercetare, incubatoarelor, 

laboratoarelor, întreprinderilor mixte - cel puţin 12 unităţi în cadrul 
fiecărui domeniu de formare profesională 

 

   

9. Sporirea ratei de încadrare în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de 
învăţământ superior, conform calificărilor obţinute, prin majorarea şi 
diversificarea burselor, crearea condiţiilor de protecţie socială, motivarea 
mai eficientă în cariera profesională, interconexiunea cu mediul economic 
etc. 

 

   

10. Crearea condiţiilor optime pentru asigurarea mobilităţii studenţilor, 
conform prevederilor Procesului de la Bologna 

 
   

11. Crearea, până în anul 2012, în toate instituţiile de învăţământ superior, a 
structurilor interne de asigurare a calităţii 

 
   

12. Realizarea, până în anul 2012, a auditului infrastructurii şi bazei tehnico-
materiale a instituţiilor de învăţământ superior 

 
   

13. Renovarea infrastructurii şi bazei tehnico-materiale a instituţiilor de 
învăţământ superior, în volum de 30% până în 2015 

 
   

14. Crearea, până în anul 2013, a Fondului naţional pentru susţinerea 
învăţământului superior (formarea iniţială, formarea continuă, cercetare-
dezvoltare, conexiunea cu mediul economic etc.) 

 

   

15. Crearea condiţiilor motivaţionale (financiare, sociale, logistice etc.) privind 
realizarea şi dezvoltarea profesională a personalului didactic din 
învăţământul superior; asigurarea unui cuantum necesar de doctori şi 
doctori habilitaţi în învăţământul superior, în raport cu cerinţele existente 

 

   

16. Promovarea politicilor de atragere a studenţilor în autoguvernare, 
autoformare, de asumare de responsabilităţi etc. 
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Extinderea şi diversificarea sistemului de instruire a adulţilor 

Sarcini  Progresul 

1. Majorarea anuală cu 10%  15% a numărului de adulţi înrolaţi în formarea 
profesională continuă 

 
   

2. Crearea, până în anul 2015, în fiecare unitate administrativ-teritorială de 
nivelul doi, a serviciilor de gestionare a formării continue a adulţilor 

 
   

 


