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Introducere 

În multitudinea aspectelor şi contextelor publice din spaţiul societal intern statul nu mai poate şi 
nici nu mai are cum să gestioneze şi soluţioneze rezonabil, şi mai ales într-un timp foarte scurt, 
diverse probleme şi situaţii conflictuale. Totodată, statul nici nu are posibilitatea să înfăptuiască 
politici publice competitive şi strategic focalizate pe diversele aspecte problematice. Aspectul în 
cauză este evident în toate sectoarele publice, inclusiv şi în sectorul educaţional. Este evident că 
pentru nivelurile educaţiei preşcolare, primare şi secundare competenţele statului sunt 
considerate a fi eminente. În schimb, la nivelul educaţiei terţiare competenţele statului sunt 
estompate de interesul direct al pieţei, care este beneficiarul primordial al serviciilor de instruire 
profesională sau al produselor oferite de către universităţi. Având aceste repere şi aplicându-le 
contextului Republicii Moldova, la prima vedere pot fi constatate următoarele aspecte: 

• în prima sa fază de existenţă independentă, statul a iniţiat politici şi proceduri menite să 
descentralizeze şi să privatizeze sistemul educaţiei. Însă, acesta a ezitat să înfăptuiască în 
realitate demersurile iniţiate, iar unele dintre acestea au fost chiar blocate; 

• educaţia terţiară este dominată în continuare de stat şi chiar este dezvoltată o abordare 
profund centralistă, punitivă şi bazată pe o planificare rigidă, neconcordantă cu realităţile 
economice, sociale şi epistemice din Republica Moldova. Actorii, prestatori de servicii 
educaţionale, sunt doar executanţii politicii şi nu participă în mod direct la procesul de 
concepere şi decidere a strategiilor si politicilor relevante, fie educationale  sau transversale; 

• agenţiile guvernamentale abilitate, instanţele educaţionale şi actorii sociali interesaţi nu au 
definitivat o viziune clară şi coerentă asupra sectorului educaţiei în ansamblu, precum nici  a 
sistemului educaţiei terţiare, în general; 

• instituţiile prestatoare de servicii educaţionale de nivel terţiar, de stat şi private, nu deţin 
instrumente şi practici specifice unui management strategic intern, autonom, responsabil 
(orientat către client) şi antreprenorial (orientat către piaţa internă şi externă); 

• sectorul pieţei încă mai comportă o influenţă destul de redusă asupra calităţii produselor 
furnizate (absolvenţi specializaţi) dar şi asupra managementului instituţional şi funcţional al 
prestatorilor de servicii educaţionale terţiare – acesta preferă să rămână detaşat de practicile 
privind managementul sistemului educaţiei terţiare, în ansamblu, şi a unor instituţii de 
educaţie terţiară, în particular; 

• resursele financiare publice prevăzute sistemului educaţional terţiar sunt în continuare infime 
şi alocate în mod netransparent, pe criterii de loialitate politică şi administrativă, iar agenţiile 
guvernamentale abilitate reglementează în mod rigid cuantumul taxelor pentru serviciile 
educaţionale prestate pentru categoria beneficiarilor înmatriculaţi în regim contractual; 

• beneficiarii direcţi dar şi finanţatorii reali ai actului educaţional (părinţii) manifestă o apatie 
cronică privind aspectele calităţii actului educaţional; 

• reprezentarea beneficiarilor direcţi, atât la nivel sistemic, cît şi la nivel instituţional, este 
făcută de faţadă şi dependentă de diverşi actori politici şi administrativi, iar capacitatea de 
participare în procesul de propunere, elaborare şi decidere a politicilor, precum şi de 
propunere de politici şi tactici alternative, rămâne limitată. 

Constatările enunţate înfăţişează un tablou sumbru în care câmpul educaţional din Republica 
Moldova nici nu este în derivă,  dar nici nu este lucid. Pur şi simplu este amorf. Pe de o parte, se 
constată că sectorul educaţional intern nu este flexibil şi abil pentru a se reforma astfel încât să se 
orienteze spre necesităţile şi opţiunile beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai serviciilor educaţionale. 
Pe de altă parte, acceptând să beneficieze de servicii educaţionale de o calitate precară, 
beneficiarii direcţi şi indirecţi sunt dezinteresaţi să impulsioneze sau să participe la îmbunătăţirea 
stării de fapt. În schimb, situaţia în cauză este prielnică tocmai acelor componente administrative 
care au rolul de înfăptuire a politicilor educaţionale. În continuare sunt alocate resurse minimale 
(de subzistenţa), şi sunt maximizate competenţele de intervenţie. 
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���� Obiectivul documentului analitic 

Acest document analitic are menirea de a contribui la reiniţierea procesului de schimbare a 
paradigmei managementului sistemului educaţiei terţiare în relaţionarea directă a acestuia cu 
statul. Prin urmare,  obiectivul primordial al acestui document analitic este de a analiza raportul 

dintre stat (macro-sistemul administrativ) şi sistemul educaţiei terţiare şi de a propune un set 
de recomandări de politici şi tactici de intervenţie. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, în 
cadrul documentului analitic urmăresc să dezvolt o abordare conceptuală şi teoretică adecvată, 
prin intermediul căreia să pot realiza (a) o analiză pertinentă a sistemului educaţiei terţiare din 
Republica Moldova; (b) să extrag principalele aspecte problematice specifice acestui domeniu 
public; şi (c) să propun un set de soluţii de politici publice adecvate. 

 

���� Abordarea teoretică a documentului analitic 

Din punct de vedere epistemic, prezentul document analitic este elaborat din perspectiva 
managementului public. Cu toate acestea, în mod complementar, sunt valorificate elemente 
specifice integrării europene, teoriei organizaţiilor, studiului administraţiei publice ş.a. Din 
punctul de vedere al abordării evaluative, analiza dată este constructivistă. Fiind o evaluare 
sumativă, documentul utilizează metoda evaluării de impact şi astfel este vizată descrierea 
retrospectivă a proceselor sau a efectelor observate, precum şi aprecierea evoluţiei actuale. 

Abordarea prezentului document analitic este specifică paradigmei noului management public 
(NPM), contextualizat sectorului de politici educaţionale din Republica Moldova. Iniţiat şi 
conceptualizat în deceniul nouă al secolului trecut în SUA şi în Marea Britanie, NPM s-a impus 
ca o soluţie tehnică de eficientizare a sectorului public prin preluarea abordărilor, practicilor, 
procedurilor şi mecanismelor specifice managementului organizaţiilor pentru profit1. În scurt 
timp, paradigma NPM s-a propagat către alte state şi contexte administrative şi, totodată, a 
devenit un model de gândire şi acţiune promovat de către organismele şi instituţiile 
internaţionale de asistenţă. Prin aplicarea acestei paradigme sistemele administrative au devenit 
antreprenoriale - deoarece acestea s-au orientat către: contractare şi subcontractare externă; 
privatizare; stabilirea ţintelor de atingere; obţinerea de rezultate eficiente şi performante; 
monitorizarea şi evaluarea externă; promovarea practicilor de responsabilitate şi responsivitate 
faţă de clienţi (cetăţeni).2 

Paradigma s-a impus şi în contextul administrativ al Republicii Moldova. În sectorul educaţional 
au fost înfăptuite o serie de politici specifice acestei paradigme şi care au ţinut de iniţierea şi 
susţinerea procesului de descentralizare a nivelului educaţiei secundare, reglementarea modului 
de acreditare a instituţiilor de prestare a serviciilor educaţionale ş.a. 

 

���� Focalizarea documentului analitic 

În primul rând, trebuie făcută precizarea că utilizând expresia „educaţie terţiară” mă refer la 
instituţiile specifice nivelurilor ISCED 5 şi ISCED 6. În al doilea rând, abordarea guvernanţei 
sistemului educaţiei terţiare poate fi privită din mai multe puncte de vedere sau nivele de 
raportare. În principal, acestea sunt: 

I. micro-nivel - intern şi proxim instituţiei educaţionale de nivel terţiar; 

II. mezo-nivel - naţional (de ordin sistemic); 

III. macro-nivel- (a) aria suprastatală (cum ar fi cazul UE) şi (b) aria internaţională 
(organizaţii, reţele şi platforme comune). 

Nivelele şi instanţele de raportare corespunzătoare acestora sunt descrise detaliat în subcapitolul 
1.3, specificând principalele componente şi instanţe de raportare. Complementar, figura 3 
ilustrează nivelele de vizualizare a guvernanţei specifice sistemului educaţiei terţiare. În general, 

                                                
1 Păunescu, Mihai (coord) (2008) Management public în România, Iaşi, Editura Polirom, pag. 38; 
2 Ferlie, Ewan (et al) (1996) The new public management in action, Oxford University Press, pag. 11; 
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documentul analitic are în vedere toate aceste nivele şi componente. Însă, în demersul analitic şi 
de efectuare a unor recomandări relevante, aria de analiză se restrânge la nivelul median, şi 
anume pe cadrul de raportare stat-sistemul de educaţie terţiară. În acest sens, statul este 
identificat prin sfera guvernamentală din care fac parte anumite agenţii, organizaţii, structuri etc. 
ale puterii executive şi legislative de nivel central, regional sau local. Motivul focalizării analizei 
tocmai pe acest nivel rezidă în faptul că tocmai la acest nivel sunt concepute şi decise politicile 
corespunzătoare celorlalte nivele. Mai mult decât atât, raportându-mă la cazul Republicii 
Moldova, unde politicile educaţionale sunt înfăptuite după modelul de sus în jos, anume acest 
nivel este decisiv şi tocmai de voinţa statului depinde ce abordări şi tactici vor fi aplicate în 
realitate. Totodată, schimbările sistemice pot fi iniţiate tocmai de la acest nivel, având în vedere 
asocierile naţionale ale grupurilor de presiune şi ale comunităţilor epistemice interesate. 

Totodată, documentul analitic pune accent pe aspectele ce ţin de modalitatea de transfer ale 
practicilor, comportamentelor şi competenţelor dinspre sistemul administrativ intern către 
sistemul educaţiei terţiare. În modul acesta, în fundamentarea conceptuală, fac apel la metafora 
cercurilor suprapuse, prin care se are în vedere ca ceea ce este specific cercului aflat la baza este 
automat interiorizat şi de cerurile aflate deasupra cercului subiacent. Procesul de transfer  şi 
preluare subiacenta se produce în mod exponenţial, completându-se sau excluzându-se anumite 
particularităţi endemice cercului destinatar. Astfel, aplicând metafora în cazul obiectului analizat, 
se va înţelege că procesul de management sistemic al educaţiei terţiare este importat din 
managementul public, specific sistemului administrativ intern. Într-o altă ordine de idei, 
totalitatea instanţelor de raportare şi procese instituţionale interne şi externe  educaţionale 
formează un macro-sistem administrativ intern. În acest context, educaţia terţiară este văzută ca o 
componentă a unui macro-sistem administrativ intern, la fel ca şi domeniul de protecţie socială, 
sănătatea ş.a. Macro-sistemul administrativ intern cuprinde totalitatea sistemelor organizaţionale 
şi funcţionale care cad sub competenţele sectorului public, iar dintre acestea face parte şi însăşi 
sistemul educaţional. Figura 1 clarifică unde anume este poziţionat obiectul prezentei analize în 
cadrul câmpului societal intern. Practic, această reprezentare serveşte drept un reper de analiză şi 
de propunere de recomandări pertinente pentru depăşirea situaţiilor şi contextelor problematice. 

III. Sub-sistemul educaţiei 

terţiare 

II. Sistemul educaţional 

intern  

I. Macro-sistemul 

administrativ intern  

Spaţiul societal intern 

1 

3 2 

Fig. 1. Influenţele administrative asupra educaţiei terţiare (Sursa: Autor) 



 6 

După cum este ilustrat în figura 1, educaţia terţiară este una dintre componentele sistemului 
educaţional de ansamblu. La rândul său, sistemul educaţional de ansamblu derivă din macro-
sistemul administrativ intern. Explicaţia acestui considerent este una simplă, şi anume: în 
contextul Republicii Moldova, dezvoltarea educaţiei terţiare reprezintă un deziderat direct al 
statului şi nu al sferei private pentru profit sau a celei non-profit.3 Mai mult decât atât, având ca 
deziderat eradicarea analfabetismului, sistemul administrativ, indiferent de regim şi statut 
constituţional, jurisdicţional şi teritorial, s-a concentrat iniţial pe dezvoltarea unui sistem 
educaţional de nivel primar şi secundar. În acest context, în Republica Moldova dezvoltarea 
educaţiei terţiare a cunoscut un impuls puternic din partea sistemului administrativ tocmai pentru 
satisfacerea necesarului intern de personal specializat. Chiar dacă URSS a dispărut de mai bine de 
17 ani, cultura administrativă sovietică nu a fost substituită în deplinătate. Unele aspecte specifice 
educaţiei terţiare sunt gestionate în mare parte prin practici şi tactici specifice perioadei sovietice. 
Schimbările caracteristice etapei de tranziţie sunt mai degrabă de natură cantitativă şi deloc 
calitativă. Ori, acest document analitic accentuează şi argumentează un asemenea punct de vedere. 

După cum am enunţat deja, particularităţile de management public specifice macro-sistemului 
administrativ sunt transferate sub-sistemului4 educaţiei terţiare. Transferul se referă la redarea cât 
se poate de fidelă a culturii şi practicilor administrative specifice structurilor şi agenţiilor 
guvernamentale de nivel central. Transferul nu ocoleşte instituţiile de educaţie terţiară cu statut 
privat din cauza că acestea sunt juridic recunoscute şi autorizate (licenţiate) de o direcţie ministerială 
abilitată în acest sens. Din punct de vedere aplicativ, transferul de practici şi mecanisme de 
gestionare structurală şi funcţională este întreprins prin intermediul următoarelor trei cai de raportare: 

• Prima cale are în vedere o relaţionare de tipul extra-sectorial prin care macro-sistemul 
administrativ interacţionează cu sistemul educaţional intern. Acest tip de raportare nu vizează 
neapărat nivelul educaţiei terţiare, ci întreaga arhitectură educaţională specifică spaţiului 
societal intern. Distincţiile de raportare sunt de nuanţă şi particularizate diverselor cazuri de 
intervenţie. De exemplu, acţiunile care se referă la alocările financiare din fondurile bugetare 
pentru întregul sistem educaţional vizează şi sub-sistemul terţiar; 

• A doua cale se referă la relaţionarea macro-sistemului administrativ cu sub-sistemul educaţiei 
terţiare. La fel ca şi în cazul anterior, interacţiunea este extra-sectorială, numai că prin 
această cale macro-sistemul administrativ interacţionează în mod direct cu sub-sistemul 
educaţional terţiar intern. De exemplu, unul dintre aspectele de raportare se centrează pe 
modul de acreditare a prestatorilor serviciilor educaţionale de nivel terţiar; 

• A treia cale vizează conectivitatea întregului sistem educaţional intern cu subsistemul 
educaţiei terţiare. De această dată, interacţiunea este una de tipul intra-sectorial şi ţine mai 
degrabă de particularităţile interne ale sistemului educaţional. De exemplu, intervenţiile de 
ordin curricular la nivelul sub-sistemului educaţiei secundare, în mod indirect vizează şi sub-
sistemul educaţiei terţiare. 

Trebuie să subliniez faptul că documentul analitic se concentrează cu precădere pe aspectele de 
interacţiune specifice primelor două căi descrise mai sus. Este indubitabil faptul că procesele de 
interacţiune descrise sunt condiţionate de multiple interese şi dezbateri de ordin politic şi 
economic. Ori, acest lucru este luat în considerare în analiza stării de fapt privind guvernanţa 
sistemului educaţiei terţiare din Republica Moldova. 

 

 

                                                
3 O istorie sintetică a evoluţiei educaţiei terţiare din Republica Moldova este efectuată în monografia: Tiron, Ştefan 
et. al (2003) Higher Education in the Republic of Moldova, Bucharest, CEPES-UNESCO. Documentul este 
disponibil în versiune electronică la adresa http://www.cepes.ro/publications/pdf/moldova.pdf , ultima dată accesat 
la 20 iulie 2008; 
4 deoarece în cadrul acestui document analitic accentul este pus pe analiza educaţiei terţiare în raportul acesteia cu 
macro-sistemul administrativ, subînţeleg prin sistem al educaţiei  terţiare ceea ce în Figura 1 este reprezentat ca sub-
sistem al sectorului educaţional; 
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���� Asumpţiile documentului analitic 
În urma enunţării elementelor de focalizare a analizei şi cadrului de recomandări pot fi enunţate 
şi asumpţiile, care stau la baza acestui document analitic. Astfel, cestea sunt stipulate în caseta 1. 

Una dintre limitele acestei abordări se referă la faptul că în procesul de analiză a guvernanţei 
sistemului educaţiei terţiare accentul nu este pus tocmai pe modul de raportare dintre piaţă şi 
sistemul educaţiei terţiare, deşi analiza valorifică pe deplin concepte şi abordări specifice 
managementul sectorului privat. Explicaţia este una de natură endemică şi anume: până la acest 
moment între sfera pieţei şi sistemul educaţiei terţiare încă nu s-a dezvoltat o conexiune 
puternică astfel ca între aceste două componente societale să se realizeze raporturi directe. 
Practic, necesităţile pieţei sunt interpretate şi transferate sistemului educaţiei terţiare de către 
sfera guvernamentală, prin intermediul diverselor agenţii guvernamentale abilitate de planificare, 
concepere şi propunere de politici şi tactici specifice sectorului educaţional. 

 

���� Viziunea documentului analitic  
Viziunea promovată de acest document analitic constă în transformarea sistemului educaţiei 

terţiare interne astfel ca acesta să devină competitiv, atât în cadrul câmpului educaţional 
regional (glocal), cât şi în cadrul câmpului educaţional european (specific SEIS). Având în 
vedere o atare viziune, câmpul educaţiei terţiare din Republica Moldova ar trebui să dobândească 
o serie de caracteristici potrivite următoarelor instanţe: (1) stat - etatism destructurat; (2) piaţă - 
corporatism emergent;  (3) societate civilă - civism global, glocal, naţional, regional sau local; 
(4) cunoaştere şi inovaţie – antreprenoriat academic; (5) universitar – organizare disciplinară şi 
interdisciplinară orientată către dezvoltarea de abilităţi profesionale şi transversale; (6) studenţi – 
reţele trans-instituţionale şi o diversificare pe vârstă, performanţă, statut social şi mediu de 
provenienţă.5 Neîndoielnic este faptul că în anumite privinţe transformările precizate par a fi 
radicale. Însă, pentru a face faţă criteriilor minimale de competitivitate economică, cel puţin la 
nivel regional, modificările precizate sunt inevitabile. În realitate, dezideratul de modificare ar 
trebui să vină însăşi din partea instituţiilor prestatoare de servicii educaţionale. Bineînţeles, 
acestea ar trebui să fie sprijinite şi impulsionate de comunitatea internă de politici publice din 
domeniul educaţional sau din alte sectoare conexe. 
 ���� Structura documentului analitic  

Documentul analitic conţine trei capitole şi este structurat după un model triadic de analiză a 
politicilor publice: (1) teorie � (2) analiza stării de fapt � (3) recomandări de politici. Astfel, în 
primul capitol este realizată, în primul rând, o definire conceptuală şi teoretică a abordării 

                                                
5 Vlăsceanu, Lazăr (2007) Sociologie şi modernitate: tranziţii spre modernitatea reflexivă, Iaşi, Editura Polirom, 
pag. 286; 

Caseta 1 Asumpţiile documentului analitic 

1. Aspectele de management sistemic specifice educaţiei terţiare autohtone derivă din 

cultura administrativă cu care este înzestrat macro-sistemul administrativ intern; 

2. Statul nu şi-a schimbat abordarea prin care să conceapă că educaţia terţiară este 

manageriată prin intermediul unor politici stimulative, care la rândul lor implică 
subminarea dependenţei etatiste a instituţiilor prestatoare de servicii educaţionale 

terţiare;  

3. Instituţiile prestatoare de servicii educaţionale terţiare din Republica Moldova încă nu 

tind să devină corporaţii ale cunoaşterii şi învăţării şi preferă să nu utilizeze principii şi 
practici derivate din managementul corporativ, mai ales abordări cu o orientare 

strategică; 
4. Orice modificare în aspectele managementului instituţional din interiorul sistemului 

educaţiei terţiare va influenţa managementul altor sectoare publice: protecţie socială, 
sănătate, mediu, tineret ş.a. 
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guvernanţei, iar, în al doilea rând, o tratare teoretică a abordării guvernanţei specifice sistemelor 
educaţiei terţiare. Apelarea la instrumente de tratare academică a subiectului investigat este 
justificată prin: (a) necesitatea adecvării conceptuale;  (b) raportarea la procesele şi fenomenele 
petrecute în statele din regiune sau din alte continente şi (c) poziţionarea corespunzătoare a 
sistemului educaţiei terţiare - analizat în capitolul doi. Abordarea conceptuală şi cea teoretică 
apelează la metoda comparativă a sistemelor administrative şi sistemelor educaţionale şi face o 
legătură cu realităţile sistemice din Republica Moldova. Demersul de tratare teoretică specific 
primului capitol este pe deplin justificat de obiectivul şi viziunea acestui document analitic şi 
chiar poate fi externalizat altor subsisteme societale interne. 

Al doilea capitol este dedicat descrierii şi analizei stării de fapt privind relaţia dintre stat-şi 
sistemul educaţiei terţiare. Deşi titlul induce o stare metaforică, în realitate, capitolul utilizează 
deplin abordarea evaluării formale. În cadrul acestuia sunt descrise principalele aspecte pozitive,  
dar mai ales cele negative privind funcţionarea sistemului educaţiei terţiare. 
Concluziile documentului analitic conţin câteva recomandări de politici educaţionale relevante 
guvernanţei sistemului educaţiei terţiare. Recomandările respectă o serie de principii specifice 
paradigmei NPM. Totodată, recomandările propuse se concentrează pe dimensiunea participativă 
a tuturor actorilor competenţi şi interesaţi (comunităţi autointeresate), indiferent din ce sferă 
societală, sector public şi instanţă aceştia fac parte. 
 
���� Tipologia bibliografică 
Fiind o investigaţie de tip desk-research, documentul analitic utilizează atât propriile date şi 
experienţe de cercetare, cât şi face apel la analiza datelor secundare. Pentru fundamentarea 
conceptuală şi teoretică, dar şi pentru valorificarea exemplelor de practici de calitate la nivel 
european şi global, acest document analitic fructifică o bibliografie editată de Consiliul Europei, 
Uniunea Europeană, Centrul pentru Învăţământ Superior CEPES-UNESCO, Banca Mondială, 
OECD cât şi de către alte instituţii europene care activează în domeniu. Iar, din punctul de 
vedere al experienţei Republicii Moldova, este valorificată bibliografia autohtonă (documente 
analitice şi articole de specialitate). Prin urmare, pentru elaborarea studiului s-a urmărit următoarea 
tipologie bibliografică: 

 Cadrul legislativ intern în domeniul educaţiei terţiare; 
 Studii, analize şi rapoarte din Republica Moldova realizate de instituţiile de expertiză 

din domeniul politicilor publice; 
 Principalele abordări teoretice din domeniu, disponibile în limba română şi în limba 

engleză, elaborate în special în perioada 2000 – 2007 în reviste de specialitate şi în 
volume colective monografice; 

 Modele de practici de calitate intern în domeniul educaţiei terţiare existente în 
principalele state ale Uniunii Europene, dar şi din SUA, Federaţia Rusă şi România. 

* 
*        * 

Nu pot încheia partea introductivă fără să mulţumesc profesorilor Adrian Miroiu, Cezar Bîrzea şi 
Iordan Gheorghe Bărbulescu pentru sprijinul acordat şi înţelegerea manifestată în perioada 
elaborării acestui demers analitic. Fiecare dintre aceştia a avut un rol important în evoluţia 
documentului. Totodată, ţin sa îi mulţumesc profesorului Anatol Gremalschi, pentru faptul că a 
avut încredere în investiţia temporală şi vizionară asupra acestui document. Nu în ultimul rând, 
ţin sa le mulţumesc colegilor mei de activitate profesională: Danielei Marinache, Ioanei 
Melenciuc şi lui Dinu Guţu. Daniela, abia licenţiată în ştiinţe politice, a reuşit să se afirme cu 
produse academice competitive şi astfel a izbutit să întreţină un spirit de conlucrare colegială în 
ceea ce priveşte guvernanţa unei universităţi. Fără sprijinul tehnic şi administrativ al Ioanei şi al 
lui Dinu mi-ar fi fost mult mai greu să finalizez acest document analitic. 
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CAPITOLUL 1 

ABORDĂRI CONCEPTUALE ŞI TEORETICE 

 

„Numai prin educaţie cetăţenii îşi pot proteja libertatea” 

Thomas Jefferson 

 

Fiind preluată din ştiinţele sociale, politice, administrative şi economice, abordarea guvernanţei 
permite vizualizarea spaţiului public printr-o alta prismă: reducerea şi cedarea controlului 
dominant al sferei guvernamentale în înfăptuirea politicilor publice către celelalte sfere societale. 
De aceea, consider că pentru o înţelegere adecvată a abordării guvernanţei este necesar ca, în 
primul rând, să fie explicată noţiunea de „guvernanţă” şi abia apoi să se poată face o 
circumscriere domeniului educaţiei terţiare. O asemenea explicare necesită a fi efectuată anume 
pentru elucidarea divergenţelor de nuanţă dovedite în procesul de contextualizare şi adaptare a 
abordării guvernanţei în cadrul culturii administrative interne. Astfel, odată ce impreciziile 
conceptuale vor fi elucidate, în subcapitolele următoare, prin intermediul acestei conceptualizări, 
voi clarifica cum se aplică abordarea guvernanței în contextul sistemului educaţiei terţiare.  Cel 
din urmă aspect  va permite ca în capitolul următor să realizez o analiză a sistemului educaţiei 
terţiare din Republica Moldova. 

 

1.1 Precizări terminologice şi conceptuale 

La acest moment în limba română noţiunea „guvernanţă” nu posedă încă o explicaţie bine-
conturată. Fiind un neologism, DEX-ul, dar şi alte dicţionare ale limbii române, încă nu conţin o 
definiţie a acestui concept. Problema terminologică nu este neapărat una specifică contextului 
lingvistic intern. Nici în limba engleză conceptul nu este clar explicat.6 Pentru cuvântul 
„governance” dicţionarele explicative oferă o explicaţie imprecisă şi deseori inadecvată7.  

După anii 1990 autorii occidentali din domeniul ştiinţelor sociale, politice, administrative şi 
economice utilizează din ce în ce mai mult conceptul în cauză, acordându-i un înţeles mult mai 
precis. Cadrul teoretic care a facilitat o utilizare din ce în ce mai apropiată a neologismului în 
cauză rezidă în evidenţierea abordărilor teoretice neo-instituţionaliste. Totuşi, în mod esenţial 
schimbarea de paradigmă se produce prin lansarea şi dezvoltarea concepţiei Noului Management 
Public (NMP), prin intermediul căreia au putut fi explicate şi proiectate noile forme de structuri 
organizaţionale şi funcţionale ale sectoarelor publice din multe state occidentale. 

Este de remarcat faptul că în limba română termenul de guvernanţă pătrunde destul de greu. 
Multiplele traduceri din limba engleză în limba română au utilizat şi în continuare utilizează 
echivalentul cuvântului „governance” drept  „administrare”, „guvernare”, „noua guvernare” ori 
„auto-guvernare”. În alte contexte conceptul este tradus prin expresia „buna guvernanţă” – ar fi 
o versiune cât de cât mai apropiată accepţiunii.8 Ori, asemenea traduceri provoacă imprecizii şi  
confuzii asupra abordărilor enunţate în lucrările traduse şi adaptate. Este adevărat că la prima 
vedere distincţia dintre sensul cuvântului „guvernare” şi sensul cuvântului „guvernanţă” este greu 

                                                
6 De exemplu,  pentru cuvântul „govern” (trad. rom – a guverna) Oxford Advenced Learner’s Dictionary (ed. VI, 
2000) oferă următoarea explicaţie: „to legally control a country or its people and be responsible for introducing new 
laws, organizing public services, etc.”. Iar, pentru cuvântul „governance” explicaţia se referă la: „the activity of 
governing a country or controlling a company or an organization; the way in which a country is governed or a 
company or institution is controlled”; 
7 Stoker, Gerry, (1998) „Governance as theory: five propositions”, International Social Science Journal, Vol. 50 
Issue 155, p. 17; 
8 Diferenţa dintre conceptul „guvernanţă” şi conceptul „buna guvernanţă” constă în faptul că primul semnifică o 
abordare pozitivistă – cum este starea de fapt, pe când cel de al doilea reprezintă o abordare normativă – cum ar 
trebui să fie starea de fapt. Specificitatea abordării „bunei guvernanţe” rezidă în potenţialitatea actorilor interesaţi de 
a negocia şi co-decide aspectele relevante, dar şi de a monitoriza şi evalua rezultatele obţinute. După: Bovaiard, 
Tony; Löffler Elke (eds.) (2004) Public Management and Governance, London,  Routlege, pag 10; 
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de remarcat şi ţine mai degrabă de nuanţele conceptuale. Însă, una dintre consecinţele eminente se 
referă la faptul că o asemenea imprecizie se răsfrânge în modul de interpretare şi coordonare  
organizaţională sau de dezvoltare instituţională. Cu alte cuvinte, consecinţele se referă la optica 
conceptuală şi factuală promovată. Referindu-mă la cazul Republicii Moldova, în mod indirect,  
respectiva imprecizie se răsfrânge la adaptabilitatea sistemică şi instituţională la politicile 
comunitare. Ori, corespunzător dezideratului de intensificare a relaţiilor cu Uniunea Europeană, 
tocmai aspectele de nuanţă devin hotărâtoare în modul de luare a deciziilor, în procesul de înfăptuire 
a politicilor publice, în evaluarea sistemelor instituţionale şi organizaţionale. De aceea, imprecizia 
terminologică impulsionează acest demers de clarificare a jocului de cuvinte „guvernare” / 
„guvernanţă” şi de adaptare a conceptului în cadrul câmpului educaţional terţiar intern. 

Cauzalitatea inadvertenţelor terminologice nu rezidă neapărat în aspectul definirii lingvistice a 
conceptului, ci în culturile politice ale sistemelor administrative din diverse state. Pentru mai 
multe state accepţiunea guvernanţei comportă înţelesul totalităţii potenţialelor mecanisme şi 
procese de relaţionare între indivizi şi instituţiile publice (centrale şi locale) în vederea 
satisfacerii unor necesităţi ale societăţii.9 Însă, metoda de înfăptuire a acestor mecanisme şi 
procese se desfăşoară în mod diferit. De exemplu, prin intermediul conceptului guvernanţei 
statele aglo-saxone concep asigurarea eficienţei, eficacităţii şi relaţiei calitate-preţ, utilizând pe 
deplin instituţiile încrederii şi ale parteneriatului dintre actorii participanţi. Pentru a defini 
conceptul guvernanţei statele de origine napoleonică (cum ar fi: Franţa, Italia ş.a.) pun accentul 
pe o abordare birocratico-legalistă. Pentru asigurarea coerenţei şi eficienţei înfăptuirii politicilor 
atribuţiile şi interesele entităţilor de implementare a politicilor sunt dependente de entităţile 
centrale, care au rol de decidere. În schimb, pentru statele germanice, noţiunea de guvernanţă are 
înţelegerea de aplicare a rigorii legale, întemeiată pe mecanismele subsidiare de cooperare inter-
sectorială. Astfel, în cazul statelor germanice, atribuţiile şi interesele entităţilor de implementare 
a politicilor primează în faţa entităţilor centrale. Pe de altă parte, statele nordice utilizează 
accepţiunea guvernanţei prin favorizarea negocierii dintre entităţile guvernamentale, indiferent 
de roluri şi atribuţii, cu organizaţiile reprezentative ale cetăţenilor. În acest ultim caz, guvernanţa 
reprezintă un cadru interactiv de cooperare, consultare şi coeziune societală. 

Reieşind din tipologia sintetizată mai sus, devine limpede faptul că noţiunea este greu de adaptat 
culturilor administrative specifice sistemelor ex-socialiste, în care se integrează şi cazul 
sistemului administrativ din Republica Moldova. Într-un asemenea cadru de culturi politice şi 
administrative, aflate în proces de tranziţie, este explicabil de ce accepţiunea guvernanţei devine 
difuză şi, desigur, capătă înţelegeri vagi, nu numai în sensul de nuanţă conceptuală şi ideologică, 
ci în sensul relaţionării sferelor. 

După cum am mai subliniat, în cazul sistemului administrativ din Republica Moldova, conceptul 
de guvernanţă este asimilat conceptului de guvernare. Astfel, o primă distincţie elocventă în 
cadrul acestui document analitic este diferenţierea clară între conceptul de „guvernare” şi 
conceptul „guvernanţă”. O asemenea diferenţiere netă este oferită de Gerry Stoker10. Într-o 
oarecare măsură, Stoker elucidează confuzia persistentă în numeroasele abordări teoretice şi 
descriptive publicate în perioada deceniului trecut. Astfel, respectivul autor propune o definire a 
noţiunii „guvernanţă”  în contrast cu noţiunea „guvernare”. În tabelul 1 am reuşit să încorporez  
principalele consideraţii de definire formulate de respectivul autor şi care vor putea fi valorificate 
în paragrafele următoare. 

Aşadar, este evident că diferenţa între „guvernare” şi „guvernanţă” rezidă în modul şi  procesul 
de înfăptuire a guvernării, fie că este vorba de guvernarea unei entităţi statale, fie că este vorba 
despre guvernarea unei organizaţii pentru profit sau nonprofit, inclusiv şi a unei universităţi. În 
principiu, dacă se are în vedere managementul sistemelor organizaţionale, atunci noţiunea 

                                                
9 Lovan, Robert, W.; Murray, Michael; Shaffer, Ron (2004) (eds.) Participatory governance: planning, conflict 
mediation and public decision-making in civil society, Ashgate Publishing Company, pag. XV; 
10 Stoker, Gerry, (1998) „Governance as theory: five propositions”, International Social Science Journal, Vol. 50 
Issue 155, p. 17; 
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„guvernării” capătă o nuanţă de administrare sistemică după modelul de sus în jos, pe când 
pentru noţiunea „guvernanţei” nuanţa este centrată pe modelul de jos în sus.11 Iată de ce, în 
cadrul acestei abordări, este utilizată noţiunea de „dirijare” care este specifică managementului 
public uniltareal, centralizat, rigid şi punitiv. Pe când, pentru managementul public deschis, 
descentralizat, participativ, consensual şi stimulativ se uzitează noţiunea „guvernanţă”. 

 

GUVERNARE GUVERNANŢĂ 

Guvernarea se referă la instituţiile oficiale ale 
statului şi la puterea coercitivă pe care acestea 
o deţin în mod legitim şi asupra căreia acestea 
posedă monopolul. 

Guvernarea se caracterizează prin capacitatea 
de a lua decizii şi prin capacitatea de a le 
aplica. 

În special, termenul „guvernare” se 
întrebuinţează pentru explicarea proceselor 
formale şi instituţionale privind menţinerea 
ordinii publice şi facilitarea acţiunii colective 
la nivelul statului naţional. 

Guvernanţa semnifică, în ultimă instanţă, 
crearea puterii organizate şi a acţiunii 
colective. 

Rezultatele guvernanţei nu sunt diferite faţă de 
rezultatele guvernului. Diferenţa constă în 
proces. 

Guvernanţa se referă la dezvoltarea unor 
cadre de guvernare în care limitele dintre 
sectorul public şi cel privat tind  să se 
estompeze. 

Chintesenţa guvernanţei se explică prin faptul 
că aceasta se focalizează pe mecanisme de  
guvernare. Pentru a funcţiona, guvernanţa  nu 
recurge la autoritatea şi sancţiunile specifice 
guvernului. 

Tabelul 1. Guvernare versus Guvernanţă (după Gerry Stoker, 1998)   

 

Din această trecere în revistă, trebuie de reţinut faptul că în domeniul politicilor publice 
conceptul de guvernanţă denotă existenţa unui sistem participativ şi deliberativ de 
înfăptuire a politicilor publice în procesul căruia actorii interacţionează şi se influenţează 
reciproc. În modul acesta, politicile rezultate nu au semnificaţia că: 

(a) decizia este luată de anumiţi actori, iar implementarea este efectuată de alţi actori12; 

(b) politicile sunt înfăptuite unilateral – doar în contextul guvernamental. 

Abordarea guvernanţei oferă un cadru în care fiecare actor are posibilitatea de a participa activ 
şi responsabil în fiecare etapă de înfăptuire a politicilor. Deciziile sunt luate prin intermediul 
unor procese complexe de negociere şi implicare directă a mai multor centre specializate, iar 
autoritatea publică (guvernamentală) este dispersată.13 În consecinţă, politicile înfăptuite 
ilustrează rezultatul unui efort comun, deliberativ şi consensual. Tot în acest context trebuie de 
precizat faptul că guvernanţa nu substituie guvernarea

14. Procesele pot coexista şi chiar se pot 
intercala. Bineînţeles, mereu vor exista anumite domenii şi servicii publice care vor fi delegate 
sau gestionate în mod unilateral de către instituţiile guvernamentale abilitate (de exemplu: 
politicile privind moneda naţională, politicile de fiscalitate, politicile de securitate, politicile de 
apărare ş.a.). Dar, chiar şi în aceste cazuri pot funcţiona, în mod partajat şi sectorial, mecanisme 
specifice cedării competenţelor către celelalte sfere societale, adică aplicarea metodelor specifice 
guvernanţei. Depinde de cadrul de reglementare şi de capacităţile actorilor interesaţi de a 
participa activ şi responsabil la înfăptuirea respectivelor politici. 

                                                
11 Lowndes, Vivien; Skelcher, Chris (1998) „The dynamics of multi-organizational partenerships: an analysis of 
chenging modes of governance ”, Public Administration, 76, pag. 313 – 333; 
12 corespunzător modelului top-down; 
13 Bîrzea, Cezar (2005) Cetăţenie europeană, Bucureşti, Editura Politeia, p.140; 
14 în sensul instituţiei guvernamentale; 
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În această scurtă incursiune etimologică s-a putut constata că în domeniul politicilor publice 
noţiunea de „guvernanţă” poate fi înţeleasă în câteva sensuri diferite. Accepţiunile utilizate în 
cadrul acestui document analitic sunt sintetizate în figura 2. 

Accepţiunile stipulate în figura 2 respectă sensul etimologic al noţiunii. La fel, grila poate fi 
completată şi cu alte accepţiuni cum ar fi: „model de norme” (în eng. „pattern of rule” )15. Acesta 
din urmă, după înţelesul lui R.A.W Rhodes, apare în democraţiile consolidate ca fiind un 
instrument util pentru schimbarea spaţiului public. Prin urmare, în contextul administrativ al 
Republicii Moldova abordarea guvernanţei reprezintă o schimbare de viziune asupra sistemelor 
instituţionale şi organizaţionale. Totodată, aplicarea abordării guvernanţei oferă un prilej eminent 
pentru europenizarea spaţiului public, inclusiv a celui administrativ. 

 

*** 

Acest paragraf a oferit o explicaţie etimologică a termenului „guvernanţă”. Fireşte, noţiunea 
capătă sensuri contextuale specifice domeniului de aplicabilitate cum ar fi în teoria politică, 
studiul politicilor publice, teoria relaţiilor internaţionale, studii europene, teoria organizaţiilor, 
management public etc. Totuşi, toate aceste accepţiuni au în vedere câteva elemente 
fundamentale şi definitorii: existenţa unui sistem participativ, deliberativ, transparent şi 
generator de responsabilitate/responsivitate publică. 

 

1.2 Guvernanţa educaţiei terţiare 

Aplicând constările şi definiţiile enunţate în paragraful anterior asupra ceea ce reprezintă 
sistemul educaţiei terţiare, guvernanţa educaţiei terţiare semnifică totalitatea structurilor, 

proceselor şi activităţilor specifice planificării şi coordonării instituţiilor prestatore de 
servicii educaţionale terţiare. Guvernanţa educaţiei terţiare este mult mai mult decât ceea ce în 
contextul Republicii Moldova este înţeles ca fiind „autonomia” instituţiilor prestatoare de 
servicii educaţioanale de nivel terţiar. Autonomia este subscrisă guvernanţei şi devine una dintre 
componentele cheie ale managementului sistemic. Altfel spus, autonomia instituţională 
reprezintă o condiţionalitate şi posedă eminentul rol de a indica dacă sistemul educaţiei terţiare 
este dirijat de către stat (în sensul guvernării) sau este supus unui proces auto-management (în 
sensul guvernanţei). Mai mult decât atât, diferenţa între dirijarea educaţiei terţiare16 şi 
guvernanţa educaţiei terţiare constă în încărcătura ideologică, care este specifică respectivului 

                                                
15 Bevir, M.; Rhodes, R.A.W.; P. Weller  (2003)  „Comparative Governance: Prospects and Lessons”, Public 
Administration, Vol. 81, No.1, p. 192; 
16 Ceea ce în Republica Moldova este subînţeles prin auto-guvernarea universitară; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 Accepţiunile guvernanţei în cadrul acestui document analitic  
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sistem administrativ şi modului în care instituţiile educaţionale de nivel terţiar se poziţionează în 
arhitectura administrativă - din punct de vedre structural, normativ, precum şi comportamental.  

Unii experţi europeni din domeniul sistemelor educaţionale de nivel terţiar susţin considerentul 
că studiul guvernanţei educaţiei terţiare trebuie conectat la contextul politic actual  atât la nivel 
european, cât şi la nivelul intern al statelor europene.17 Considerentul în cauză se fundamentează 
pe aspectele ce ţin de schimbarea paradigmei managementului public, atât la nivel internaţional - 
global, continental, suprastatal, regional, cât şi la nivel intern: naţional, regional şi local. În acest 
context, presiunile internaţionale ce ţin de mobilitatea academică şi a forţei de muncă, 
recunoaşterea calificărilor şi validarea competenţelor, participarea în programe şi proiecte 
comune, reprezintă cu precădere un impuls din afara domeniului educaţiei terţiare.     Dintr-un alt 
punct de vedere, unii experţi preferă să conecteze studiul guvernanţei educaţiei terţiare 
presiunilor venite, mai degrabă, din interiorul educaţiei terţiare. Respectivele presiuni se 
identifică prin: 

� dezideratul obţinerii unei autonomii instituţionale mai sporite, care ţine de finanţatorul 
sau finanţatorii principali ai respectivelor servicii educaţionale (stat sau sectorul privat). 
Una dintre tendinţele universităţilor corporatiste constă în obţinerea unei autonomii 
instituţionale faţă de corporaţiile multinaţionale ce finanţează anumite programe 
universitare de interes; 

� participarea activă în procesele de concepere şi dezbatere publică ale diverselor politici 
publice (de exemplu politici de mediu, politici de reducere a ratei abandonului şcolar, 
politici de stimulare a îmbătrânirii active ş.a.); 

� asumarea de roluri în soluţionarea anumitor probleme şi procese de dezvoltare 
comunitară (de exemplu violenţa domestică prin deschiderea unor centre de consiliere şi 
recuperare, consumul de droguri prin campanii de informare şi crearea unor centre de 
diagnostic şi tratare, accesul la educaţie terţiară a persoanelor care au copii mici prin 
crearea de creşe, grădiniţe şi şcoli pentru copiii beneficiarilor direcţi. 

Asemenea presiuni venite din interiorul fiecărei instituţii de educaţie terţiară generează un 
context propice pentru analizarea rolului instituţiilor de educaţiei terţiară în comunităţile din care 
acestea fac parte. Practic, educaţia terţiară asigură un important flux de informaţii, consideraţii,  
practici, procese şi viziuni transmise către comunităţile/societăţile în care acestea activează.     
Generic vorbind, instituţiile de educaţie terţiară însăşi se constituie ca micro-societăţi, unde sunt 
fructificate viziuni, comportamente şi practici specifice şi care sunt externalizate societăţii în 
ansamblu18. Pe de altă parte, instituţiile de învăţământ superior inspiră practici şi tactici 
practicate sau induse de către societate. Procesul de „inspiraţie” sau de „inducţie” generează o 
accepţiune epistemică proprie asupra guvernanţei. Inducţia societală se desfăşoară prin trei 
canale epistemice primordiale. 

Primul canal se referă la sfera guvernamentală sau macro-sistemul administrativ, după cum a fost 
identificat în partea introductivă. Sectorului public îi este specifică accepţiunea guvernanţei 
administrative, ţinând cont de delimitările paradigmei dirijării şi a paradigmei guvernanţei. 
Macro-sistemul administrativ comportă aspecte ce ţin de reglementarea câmpului educaţional de 
nivel terţiar, dar şi de valorificarea sau inserţia corespunzătoare a produselor furnizate de 
prestatorii de servicii educaţionale. La prima vedere, interesul macro-sectorului administrativ 
este să garanteze o accesibilitate echitabilă, dar şi să suporte cât mai puţine cheltuieli publice. În 
subsidiar, macro-sistemul administrativ are în vedere şi aspectul prin care investiţia în educaţia 
terţiară sprijină dezvoltarea sustenabilă şi contribuie la competitivitatea economică a respectivei 
entităţi statale. Interesele guvernamentale sunt înfăptuite prin multiple tactici de politici, în 
dependenţă de cultura administrativă a respectivelor state, dar şi de importanţa intervenţiilor 
                                                
17 Kohler, Jürgen (2006 ) „Higher education governance – background, signifiance and purpose” in Kohler, Jürgen;  
Huber, Josef (eds.) (2006) Higher education governance between democratic culture, academic aspirations and 
market forces, Strasbourg, Council of Europe Publishing, pag. 21; 
18 Bergan, Sjur (2004) (editor) The universty as res publica, Strasbourg, Council of Europe Publishing, p. 13; 
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efectuate. În anumite state intervenţia macro-sistemului administrativ în câmpul educaţional 
terţiar se realizează prin tactici laxe, flexibile şi participative (cum ar fi cazul Marii Britanii, 
Statelor Unite ale Americii, Australiei ş.a.), ceea ce este specific abordării guvernanţei educaţiei 
terţiare.  În alte state, din contra, intervenţia macro-sistemului administrativ se efectuează prin 
practici restrictive, rigide, unilaterale şi punitive (cum ar fi: China, Malaysia ş.a), ceea ce este 
specific abordării dirijării educaţiei terţiare. Există şi state unde mecanismele îmbină tactici 
specifice extremelor deja enunţate, iar acestea sunt dependente strict de contextul în care 
respectiva intervenţie este înfăptuită (cel mai relevant exemplu este cazul Franţei, dar şi al 
Federaţiei Ruse). În acest caz de inducţie societală guvernanţa educaţiei terţiare comportă mai 
degrabă un sens administrativ şi ţine de procese de reglementare, recunoaştere, evaluare, 
acreditare şi de finanţare. Tocmai în acest tip de inducţie este identificat aspectul autonomiei 
instituţionale ale universităţilor. Complementar, schimbările cu caracter administrativ şi politic 
comportă repercusiuni, directe sau indirecte, şi asupra sistemului educaţiei terţiare. Prin urmare, 
inducţia din partea marco-sistemului administrativ nu este legată obligatoriu de voinţa politică 
sau administrativă, dar şi de contextul politic sau economic al respectivului stat. 

Al doilea canal se referă la inducţia din partea sferei private pentru profit sau a pieţei. În acest 
caz de inducţie societală, guvernanţa educaţiei terţiare este privită din perspectiva 
managementului corporativ. Dat fiind faptul că interesul pieţei este să îşi maximizeze profiturile, 
aceasta demonstrează că preferă să suporte cheltuieli cât mai reduse de calificare a personalului 
angajat.  Materializat prin diverse parteneriate sau contracte de colaborare, inputul pieţei asupra 
sistemului educaţiei terţiare este considerabil şi implică o monitorizare atentă şi participativă. 
Astfel, entităţile sferei pieţei preferă să inducă instituţiilor de educaţie terţiară preferinţe 
corespunzătoare nivelului şi prestanţei viitorilor angajaţi, dar şi alocări financiare care să susţină 
respectivele preferinţe. Mai mult decât atât, în unele situaţii piaţa intervine în procesul de 
instruire prin diverse metode: participarea directă în dezbaterea şi aprobarea  curriculei de 
instruire şi de practică, participarea în managementul instituţiei prin intermediul diverselor 
componente cu rol de decizie sau monitorizare etc. 

Inducţia pieţei este iminentă şi prin procesele de management importate din sectorul corporativ. 
Într-o viziune corporatistă, o universitate este considerată ca fiind o corporaţie care trebuie să 
genereze profit şi astfel aceasta trebuie administrată conform unor practici corespunzătoare unui 
management strategic, sau unui management emergent. La fel, sfera privată pentru profit 
influenţează şi pachetele de  reglementare – acest lucru se realizează prin intermediul 
mecanismelor ce ţin de modul de relaţionare dintre stat şi piaţă, prin intermediul primului canal. 
În ultimele decenii, se constată că universitătile consacrate apeleaza la elemenete specifice pietei: 
prognoză şi marketing, servicii oferite în preponderenţă doar contra cost, focalizarea pe finalităţi 
şi nu pe procese ş.a. În schimb, unele instituţii consacrate de educaţie terţiară preluând anumite 
practici din abordarea guvernanţei corporative (stabilirea viziunii şi misiunii instituţionale, 
divizarea funcţiilor academice de funcţiile manageriale, instrumente de comunicare şi 
responsabilitate publică, luarea în consideraţie a opţiunilor stakeholder-ilor ş.a.) îşi păstrează cu 
rigoare valenţele caracteristice unei universităţi consacrate. 

Cel de-al treilea canal de inducţie societală se referă la presiunea venită din partea sectorului 
non-profit, sau societatea civilă - aşa cum este denumită generic. Competenţele şi rolurile acestui 
sector sunt eminente şi conferă acestuia un statut de mediator între piaţă şi stat, având drept ţintă 
reprezentarea intereselor cetăţenilor. Tocmai datorită acestui aspect, sectorul non-profit mixează 
practicile şi instituţiile specifice ambelor sfere şi le interiorizează. În acest sens, guvernanţa din 
perspectiva sectorului non-profit poate fi considerată ca fiind un mixaj dintre celelalte două 
accepţiuni ale abordării, devenind o guvernanţă participatorie, sau altfel spus guvernanţă 
democratică. În domeniul educaţional, una dintre atribuţiile sectorului non-profit se referă tocmai 
la completarea serviciilor educaţionale de toate nivelurile. Practic, din punct de vedere al formei 
de organizare, unele instituţii educaţionale de nivel terţiar sunt organizaţii non-profit şi astfel fac 
parte din sfera non-profit. Totuşi, inducţia societăţii civile către educaţia terţiară se face prin alte 
direcţii care ţin de starea socială, economică şi politică a societăţii sau comunităţii de referinţă. În 
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domeniul educaţiei terţiare societatea civilă comportă un rol de parteneriat, atât pentru suplinirea 
unor sarcini, cât şi pentru completarea actului educaţional. De exemplu, anumite subiecte de 
dezvoltare socială sunt generate şi aduse în dezbatere publică de către societatea civilă, iar 
câmpul educaţiei terţiare devine reactant şi se implică în elucidarea aspectului problematic sau 
divergent, elaborând puncte de vedere specifice. 

Descrierea şi caracteristicile celor trei canale de inducţie dinspre spaţiul societal către câmpul 
educaţiei terţiare este sintetică. În schimb, aceasta oferă o vizualizare a tipologiilor specifice 
abordării guvernanţei: 1) guvernanţa administrativă - specifică  managementului sectorului 
public, 2) guvernanţa corporativă - specifică managementului corporativ; 3) guvernanţa 
democratică/participativă - specifică sectorului non-profit. După cum s-a putut observa, toate 
aceste forme de guvernanţă comportă influenţe remarcabile asupra sistemelor educaţiei terţiare. 
Specificul guvernanţei educaţiei terţiare constă în faptul că sistemele în ansamblu, universităţile, 
în particular, aspiră toate formele enunţate şi le adaptează contextelor proprii de management 
academic şi administrativ. Prin urmare, guvernanţa educaţiei terţiare semnifică un amalgam dintre 
formele specifice celor trei sfere societale (a se vedea Figura 3). Iar, în abordarea acestui document 
analitic, guvernanţa educaţiei terţiare are înţelesul asigurării unui cadru sistemic şi organizaţional 
autonom, transparent, flexibil, participativ, responsabil astfel încât componentele sistemice şi 
instituţionale să îşi îndeplinească misiunea în mod eficient, eficace, echitabil, pertinent, senzitiv şi 
corect. Ori, acest lucru poate fi îndeplinit dacă actorii sistemici, adică universităţile, îşi vor 
aprecia/conştientiza starea de fapt şi vor întreprinde acţiuni corespunzătoare. 

  
Derivând specificul guvernanţei educaţiei terţiare, în contextul unui anumit sistem educaţional 
intern, se poate enunţa faptul că accepţiunea guvernanţei educaţiei terţiare se referă la: viziunea 
enunţată privind dezvoltarea educaţiei terţiare, modul de reglementare a domeniului, statutul 
legal al instituţiilor prestatoare de servicii educaţionale de nivel terţiar, relaţionarea cu alte 
sectoare societale, finanţarea, evaluarea şi responsabilitatea/responsivitatea publică. 
Principiile guvernanţei educaţiei terţiare pot fi extrase din accepţiunea normativistă specifică 
conceptului „buna guvernanţă”. Acestea se identifică prin următoarele elemente esenţiale:  
� angajamentul actorilor interesaţi – conform triadei acţionale: negocierea, acceptarea şi 

deciderea angajamentului; 
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� transparenţă – eliminarea îngrădirilor şi asimetriilor informaţionale; 
� abordare echitabilă integratorie - de gen, vârstă, grup etnic, religie, orientări sexuale etc.; 
� comportament etic şi onorabil – conform unor coduri şi reglementări negociate şi asumate; 
� sustenabilitate şi durabilitate – considerarea că acţiunile efectuate comportă rezultate şi 

efecte în timp, precum şi consumul de resurse este echilibrat şi pe deplin justificat; 
� raportare periodică – comunicarea principalelor realizări sau eşecuri, care trebuie asumate; 
� responsabilitate şi responsivitate publică – considerarea că deciziile şi acţiunile sunt 

reflectate atât în cazul beneficiarilor direcţi, cât şi în cazul altor actori sau medii proxime 
mediului de referinţă. 

Principiile enumerate sunt specifice, atât contextului instituţional intern19, cât şi contextului 
instituţional extern de ordin proxim, sistemic sau internaţional. Principiile vizează toţi actorii 
participanţi, indiferent de numărul acestora, complexitatea structurală, nivelul de interacţiune, 
gradul de interes ş.a. Odată ce în acest paragraf au fost contextualizate principalele repere 
specifice accepţiunii guvernanţei educaţiei terţiare, în paragraful următor sunt prezentate şi 
analizate aspectele ce ţin de nivelele şi actorii guvernanţei. 
 

1. 3 Nivelele şi actorii guvernanţei educaţiei terţiare  

După cum am specificat în primul subcapitol, abordarea guvernanţei oferă un cadru în care 
fiecare actor are posibilitatea de a participa activ şi responsabil la fiecare etapă de înfăptuire a 
politicilor. Însă, participarea actorilor nu este  haotică şi fără vreo noimă. Din potrivă, 
participarea şi interacţiunea este una auto-reglementată conform unor atribuţii şi competenţe 
demonstrate şi recunoscute de către cei care participă în respectivul cadru sau proces de 
relaţionare. O astfel de situaţie este specifică şi guvernanţei sistemului educaţiei terţiare. Aşa 
cum am mai specificat, sectorul educaţional preia şi instituţii şi proceduri specifice sistemelor 
administrative interne. Însă, trebuie să se aibă în vedere şi faptul că sectorul educaţional are 
anumite particularităţi corespunzătoare procesului educaţional şi care ţin de: nivele şi instanţe de 
rapoarte, structură şi ierarhie organizaţională, practici şi comportamente, valenţe şi 
interconexiuni cu celelalte sectoare publice etc. Figura 4 prezintă un cadru general al ierarhiei 
guvernanţei educaţiei terţiare. Particularizând, guvernanţa sistemului educaţiei terţiare poate fi 
identificată conform următoarelor nivele şi instanţe de raportare: 

I. Micro-nivel (intern şi proxim) 

� componentele structurale interne – organizare, management, reprezentare; 

� beneficiari direcţi – studenţi, grupuri de presiune reprezentative; 

� beneficiari indirecţi – angajatorii, finanţatorii actului educaţional (părinţi, organizaţii pentru 
profit şi nonprofit implicate); 

� poziţionare instituţională proximă de tip intra-sector – conectivitatea şi relaţionarea cu 
instituţiile similare la nivel local şi regional; 

� poziţionare instituţională proximă de tip extra-sector - conectivitatea şi relaţionarea cu 
autorităţile publice, organizaţiile pentru profit, organizaţiile nonprofit, grupurile de presiune 
şi comunităţile epistemice de  nivel local şi regional. 

II. Mezo-nivel 

� stat – sfera guvernamentală: agenţii, instituţii şi structuri ale puterii executive şi legislative 
de nivel central, regional sau local. Acest mod de raportare se identifică prin procese de 
reglementare, autorizare, finanţare, evaluare, dar şi prin intermediul unor comenzi contractuale; 

                                                
19 ceea ce unii experţi consideră că la acest nivel este vorba despre o guvernanţă colegială (din punct de vedere 
epistemic). A se vedea: Zgaga, Pavel (2006) „Reconsidering higher education governance” in Kohler, Jürgen;  
Huber, Josef (eds.) (2006) Higher education governance between democratic culture, academic aspirations and 

market forces, Strasbourg, Council of Europe Publishing, pag. 43; 
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� agenţii autonome specializate – sunt rezultate din procesele de relaţionare intra şi extra-

sectoriala dar şi intra şi extra-sferală. Acestea au rolul de gestionare a aspectelor privind 
autorizarea, finanţarea, evaluarea instituţiilor, structurilor şi programelor oferite de prestatorii 
de servicii educaţionale terţiare. Sunt manageriate conform principiului autonomicităţii şi 
independenţei instituţionale. Reprezentarea este constituită din cadre înalt calificate, conform 
gradului de expertiză, deţinerea de competenţe adecvate unui anumit domeniu, dar şi 
recomandării instituţiei pe care o reprezintă. Remunerarea experţilor încadraţi în respectivele 
agenţii este contractuală pentru un termen limitat şi focalizată pe rezultat; 

� piaţă -  în general tot ceea ce este cuprins în sfera pentru profit, corporaţii multinaţionale. 
Instanţa dată nu se identifică doar prin totalitatea organizaţiilor angajatoare, ci şi în cantitatea 
organizaţiilor contractoare de produse educaţionale sau de cercetare. Modul respectiv de 
raportare se identifică prin intermediul unor comenzi contractuale, dar şi prin intermediul 
unor parteneriate nepecuniare (de exemplu, internship-urile oferite de corporaţii sau de firme 
pentru viitorii absolvenţi, oferirea unei donaţii de echipamente şi resurse bibliografice unei 
universităţi sau unui prestator de servicii educaţionale terţiare ş.a.); 

� societate civilă – incluzând toate componentele sferei nonprofit, inclusiv grupurile de 
presiune şi cele cu rol de reprezentare şi comunităţile epistemice. Rolul acestei componente 
societale este să co-participe în înfăptuirea actului educaţional, contribuind cu diverse resurse 
complementare (de exemplu, prin participarea în activităţile, proiectele şi programele pe care 
le desfăşoară unele organizaţii non-guvernamentale caritabile sau voluntare, studenţii 
formându-şi o serie de competenţe transversale pe care le pot valida în procesele de evaluare 
curriculară formală); 

� poziţionare instituţională naţională – aceasta poate fi de tipul intra-sector şi semnifică 
conexiunea cu celelalte componente educaţionale – sistemul educaţional de nivel primar, 
sistemul educaţional de nivel secundar, sistemul educaţional nonformal ş.a. Fiind o instanţă 
cumulativă, raporturile sunt întemeiate conform intereselor, competenţelor şi dezideratului de 
dezvoltare. De exemplu, în acest cadru pot fi identificate consorţiile universitare pentru 
instruirea unor specialişti cu anumite competenţe interdisciplinare ş.a. 

III. Macro-nivel 

a)  Aria suprastatală 
� politici, reglementări şi programe comune – această raportare este mai degrabă specifică 

sistemelor naţionale din statele care sunt membre ale Uniunii Europene. Deşi politica 
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educaţională este o politică complementară a UE, aceasta rămânând în competenţa politicilor 
interne ale statelor membre, în ultimele doua decenii au fost elaborate o serie de reglementări 
cu rol de armonizare şi cooperare intensificată. În această direcţie de reglementare sunt vizate 
aspecte ce ţin de recunoaşterea titlurilor şi calificărilor, mobilitatea academică transversală şi 
longitudinală, precum şi asigurarea şi promovarea calităţii etc. Reglementările comunitare nu 
s-au concentrat pe uniformizarea sistemelor şi proceselor, ci pe aplicarea practicilor comune 
şi apropiate de inserţie absolvenţilor în câmpul muncii.  Specificul acestui mod de raportare 
rezidă în faptul că strategiile şi politicile comunitare sunt implementate conform Metodei 
Deschise de Coordonare20 şi nu implică o abordare condiţională şi rigidă de înfăptuire a 
ţintelor strategice (a se vedea cazul Agendei Lisabona); 

� agenţii, instituţii, organizaţii şi reţele  cu rol de reglementare şi monitorizare –  într-un 
fel, acestea copiază modelul agenţiilor autonome specializate. Fiind specializate în diverse 
arii de competenţă (acreditare, dezvoltare de strategii şi politici, cercetare, reprezentarea 
intereselor) acestea un rol considerabil în impulsionarea şi definitivarea reglementărilor, 
strategiilor, politicilor şi tacticilor comune. Ca exemplu, pot fi enumerate următoarele: 
Fundaţia Europeană de Instruire (ETF), Uniunea Europeană a Studenţilor (ESU), Centrul 
European pentru Dezvoltarea Instruirii Vocaţionale (Cedefop) ş.a. ; 

� poziţionare instituţională şi sistemică suprastatală – se identifică prin componentele 
educaţionale exterioare: instituţii similare externe, consorţii şi reţele universitare regionale, 
continentale sau globale, reţele, programe şi platforme de colaborare tematică ş.a. Ca şi în 
cazul nivelului median, raporturile sunt întemeiate conform intereselor, competenţelor şi 
dezideratelor de dezvoltare. De exemplu, în acest cadru pot fi identificate consorţiile 
universitare pentru desfăşurarea unor proiecte transnaţionale de cercetare sau pentru 
implementarea unor proiecte de mobilitate academică prin intermediul programelor 
specializate (cum ar fi Programul Jean Monnet sau Programul Erasmus) etc. Trebuie precizat 
că tocmai în cadrul acestei instanţe de raportare a fost concepută şi dezvoltată ideea de 
iniţiere a Procesului Bologna. Iniţiat în 1988 şi definitivat abia în 1998 şi 1999, Procesul 
Bologna  a devenit o instanţă de raportare specifică ariei suprastatale  şi pan-europene. 

b) Aria internaţională 
� politici, reglementări şi programe comune – acestea privesc mai degrabă reglementarea 

proceselor educaţionale transnaţionale, recunoaşterea calificărilor, mobilitatea academică şi a 
forţei de muncă, strategii comune de cercetare etc. Un exemplu relevant poate fi cazul 
Consiliului Europei, precum şi a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie Ştiinţă şi 
Cultură (UNESCO); 

� agenţii, instituţii, organizaţii şi reţele  cu rol de reglementare şi monitorizare – ca şi în 
cazul instanţei similare ariei suprastatale, acestea au rolul de a impulsiona, definitiva şi 
propune versiuni alternative de  reglementări, strategii, politici şi tactici comune. Aceste 
instanţe activează în diverse arii de competenţă (acreditare, dezvoltare de strategii şi politici, 
cercetare, reprezentarea intereselor). 

� poziţionare instituţională şi sistemică - instituţii similare externe, consorţii universitare 
regionale, continentale sau globale, reţele, programe şi platforme de colaborare tematică, 
instituţii şi organizaţii internaţionale şi regionale ş.a.; 

După cum se poate observa, cele trei nivele cuprind o multitudine de actori, instanţe şi procese 
de raportare. Guvernanţa educaţiei terţiare fructifică multiplele instanţe şi contexte de raportare 
în vederea facilitării furnizării unor produse calitative şi competitive pe arenele locale, regionale, 
naţionale, glocale, suprastatale şi globale. Starea de dispersie atomizată a actorilor auto-interesaţi 
favorizează crearea unui cadru convergent fundamentat pe o participare responsabilă, auto-
interesată, flexibilă şi orientată către beneficiari. În realitate, aşa cum afirmă profesorul Lazăr 
Vlăsceanu, sistemele educaţionale de nivel terţiar din lumea întreagă, mai ales cele din spaţiul 

                                                
20 Din engl. Open Method of Coordination (OMC);  
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european, asistă la o profundă transformare prin care „funcţia de reglementare a statului se 
reduce la gestionarea standardelor de asigurare a calităţii în instruire, instruire ţi învăţare, 
odată cu asumarea răspunderii publice a unei finanţări competitive”21. Chiar şi aşa, acţiunea 
macro-sistemului administrativ trebuie să se ghideze indispensabil după principiile guvernanţei. 

 

1.4 Repere regionale, continentale şi globale 

După cum s-a putut remarca în paragrafele precedente, aspectele de administrare a statelor şi 
diverselor comunităţi se află într-o continuă schimbare. Însă, de aproape un mileniu, în procesul 
de administrare a entităţilor statale şi a comunităţilor participă în mod indirect şi universităţile. 
Privind retrospectiv în istoricul domeniului educaţiei terţiare, se poate constata faptul că 
mecanismele şi practicile guvernanţei sunt specifice încă de la momentul iniţierii primei structuri 
universitare. Totodată, apariţia primei universităţi din lume, în 1088 la Bologna, a reprezentat o 
turnură remarcabilă asupra modului de transfer al cunoştinţelor de la o generaţie la altă generaţie. 
Scopul declarat al acestei organizaţii a constituit realizarea unei comunităţi intelectuale de 
profesori şi studenţi.22 Respectiva comunitate a fost înzestrată cu principii şi mecanisme 
specifice de organizare şi gestionare a relaţiilor rezultate, care la acel moment se dovedeau a fi 
novatoare. Principiile şi mecanismele se bazau pe eliminarea diverselor bariere organizatorice 
care periclitau dezideratul creării respectivei comunităţi. Interesele şi aspiraţiile comune 
contribuiau la flexibilizarea instituţională. Aceste se refereau mai degrabă la barierele 
manageriale si nu la cele epistemice. Prin urmare, este evident faptul că la baza sa educaţia 
terţiară comportă abordarea guvernanţei, care în diversele generaţii de universităţi a dominat 
dezbaterea şi confruntarea intra şi extra-sistemică. De exemplu, atât modelul Harvardian 
(specific câmpului educaţional american), cât şi modelul Humboldian (specific cu precădere 
câmpului educaţional european) se ghidează după prezumţia că educaţia terţiară contribuie la 
elaborarea şi modificarea sistemelor de valori,  care sunt transferate întregului spectru societal. 
De aceea, prin procesul de masificare a educaţiei terţiare, modul de concepere, organizare, 
funcţionare şi evaluare a sistemelor educaţiei terţiare se reflectă asupra întregii societăţi. 
Reflecţia nu ţine doar de modul în care statul gestionează şi reglementează domeniul, dar şi de 
modul în care însăşi instituţiile de învăţământ superior se organizează şi manageriază în interior, 
sau interacţionează între ele. Astfel, guvernanţa educaţiei terţiare devine o componentă cheie în 
ceea priveşte politicile educaţionale în spaţiul european.23 Tendinţa poate fi identificată în 
dezideratul de instituire a Spaţiului Educaţional European unde una dintre componente este 
crearea unui Spaţiu European al Învăţământului Superior (SEIS). 

Dintr-un alt punct de vedere, cel puţin la nivelul regiunii central şi est europene, pe parcursul 
ultimelor două decenii îi este caracteristică starea unei transformari profunde a arhitecturii 
instituţionale şi organizaţionale ale entităţilor statale. Acest aspect a implicat şi  fenomenul unei 
erodări substanţiale a competenţelor unilaterale şi centralizate ale instituţiilor guvernamentale.  
Aspectul în cauză poate fi identificat cu uşurinţă în cazul educaţiei terţiare. De la o educaţie 
superioară etatistă, centrată pe servirea intereselor statului, treptat s-a trecut la o educaţie centrată 
pe preferinţele beneficiarilor direcţi sau a celor indirecţi. La fel, se remarcă o schimbare a tot 
ceea ce înseamnă finanţarea publică a universităţilor, modul de alegere a conducerii, modul de 
reprezentare a beneficiarilor direcţi sau indirecţi în procesul de management instituţional, 
responsabilitatea şi responsivitatea publică a acestor instituţii, asigurarea şi promovarea calităţii 
actului educaţional prestat ş.a.24 Practic, în ultimele două decenii sistemele educaţionale  de nivel 

                                                
21 Vlăsceanu, Lazăr (2007) Sociologie şi modernitate: tranziţii spre modernitatea reflexivă, Iaşi, Editura Polirom, 
pag. 256; 
22 Nicolescu, Ovidiu (2007) (coord) Strategia universităţii: metodologie şi studii de caz, Bucureşti, Editura 
Economică, pag. 19; 
23 Bergan, Sjur (2004) (editor) The universty as res publica, Strasbourg, Council of Europe Publishing, pag. 13 - 15; 
24 A se vedea Jabțońska-Skinder, Hanna; Sadlak, Jan „Research on Higher Education in Central and Eastren 
Europe”, in Sadlak, Jan; Altbach, Philip (1997)  Higher Education Research at the Turn of the New Century: 
Structures, Issues, and Trends, Paris, UNESCO Publishing, pag. 137- 161;  
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terţiar au cunoscut un proces de schimbare a modelelor de management sistemic şi 
organizaţional: o trecere de la un control guvernamental profund la un sistem independent (a se 
vedea Tabelul 2). 

Într-un asemenea proces de schimbare continuă şi deseori radicală, unele guverne – pe de o 
parte, şi universităţi – pe de altă parte, au făcut apel la diverse referinţe oferite de universităţile 
americane şi anglo-saxone, japoneze şi australiene.25 Referinţele studiate şi emulate posedă un 
specific propriu. Acele instituţii au fost fondate pe principiile independenţei instituţionale şi în 
prezent activează conform unui stil corporatist de organizare şi management organizaţional. O 
parte dintre sistemele educaţionale din regiune s-au adaptat rapid la schimbările provocate, 
integrându-se în diverse reţele educaţionale globale, altele ceva mai greu. Pentru câteva sisteme 
este caracteristică situaţia în care procesele de reformă sau schimbare / inovare  sistemică au fost 
blocate, iar practicile şi mecanismele anterioare au fost reinstituite. În această ultimă situaţie se 
înscrie şi cazul sistemului educaţiei terţiare din Republica Moldova.  În capitolul următor voi 
prezenta cum a fost iniţiat şi cum s-a desfăşurat procesul de copiere a modelelor occidentale, 
implicit a celor saxone şi cum s-a renunţat la reformarea şi modernizarea sistemului intern al 
educaţiei terţiare. 

La nivel global, guvernanţa educaţiei terţiare trebuie privită din două puncte de vedere. Primul 
punct de vedere se referă la modul în care statul interpretează domeniul educaţional în cadrul 
arhitecturii instituţionale şi administrative specifice respectivului stat – poziţionare sistemică. Pe 
când, al doilea punct de vedere se raportează la modul în care universităţile se auto-identifică în 
arhitectura instituţională şi administrativă internă – poziţionare epistemică. Ambele puncte de 
vedere cauzează contexte conflictuale asupra interacţiunii dintre stat şi universităţi, cu precădere 
în ceea ce priveşte statutul legal al universităţilor. Astfel, în prezent în unele state aspectele de 
dispută sunt puternic vizibile (a se vedea cazul Franţei). În schimb, în altele acestea nici nu sunt 
percepute din diverse cauze: fie că este vorba despre un sistem educaţional terţiar autonom şi 
autoreglementat (a se vedea cazul Marii Britanii pentru deceniul precedent), fie că este cazul 
unui sistem educaţional de nivel terţiar autoritar şi profund centralizat (China). Potrivit studiului 
„Tendinţe Globale în Guvernanţa Universitară”, elaborat recent la solicitarea Băncii Mondiale 
de John Fielden, în prezent la nivel global pot fi identificate patru modele distincte privind 
statutul legal al universităţilor.26 

În această ordine de idei, este important de observat care sunt aspectele specifice 
managementului sistemic şi instituţional în cazul în care statul gestionează de unul singur 
sistemul educaţiei terţiare, iar partenerii sociali în cel mai bun caz sunt doar complementari, nu şi 
în calitate de supleanţi sistemici, cum ar fi cazul Republicii Moldova. Dacă sistemul educaţiei 
terţiare este manageriat de către o direcţie specializată a Ministerului Educaţiei atunci relaţia este 
de tipul dirijării sistemice, potrivit modelului clasic de sus in jos. În conformitate cu clasificarea 
prezentată în Tabelul 2, acest mod de management este corespunzător modelului controlului 
guvernamental profund şi a celui semi-autonom. În acest caz, potrivit descrierii întreprinse de 
John Fielden, o instituţie de educaţie terţiară este27: 

� subiect al intervenţiilor directe din partea Ministerului Educaţiei în aspecte concrete 
privind managementul administrativ, financiar şi în anumite cazuri chiar şi în aspecte 
ce ţin de oferta de curricula; 

� limitată în abilitatea de a gândi şi a acţiona strategic şi prospectiv, exceptând 
cazurile reperelor, strategiilor sau programelor guvernamentale de politici; 

                                                
25 Vlăsceanu, Lazăr (2007) Sociologie şi modernitate: tranziţii spre modernitatea reflexivă, Iaşi, Editura Polirom, 
pag. 256; 
26 Fielden, John (2008) Global Trends in University Governance, in Education working paper series, Number 9, 
Washington, The World Bank, pag. 9. Documentul este disponibil în versiune electronică la adresa: 
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-
1099079956815/Global_Trends_University_Governance_webversion.pdf, ultima dată accesat la 20 iulie 2008; 
27 idem, pag. 15-17; 
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� pasibilă de a aşi pierde personalul cel mai bine pregătit pentru relocarea acestuia în 
miezul administraţiei publice (corpul central al guvernului, agenţii guvernamentale); 

� inflexibilă în privinţa recrutării personalului specializat (academic sau 
administrativ); 

� incapabilă de a opera cu o structură consultativă sau de co-coordonare generată de 
componentele sectorului pentru profit sau sectorului non-profit (cazul parteneriatelor 
inter-instituţionale). 

Prin urmare, caracteristicile instituţionale interne oferă un context sistemic rigid, controlabil şi 
deseori manipulabil şi ideologizabil; inert la schimbările societale; prescriptiv şi focalizat pe 
contingent (cantitate) şi nu pe calitate. Într-o asemenea stare de lucruri, intervenţia partenerilor 
corporativi dar şi a celor sociali este limitată şi focalizată pe inserţia în cadrul câmpului muncii 
sau co-participarea în aspecte ce ţin de responsabilitatea socială şi de poziţionare socială. 

Recentele modificări de ordin macro-administrativ din mai multe state europene, dar şi din alte 
state asiatice sau americane, s-au reflectat şi asupra managementului sistemelor interne de 
educaţie terţiară. Astfel, în unele state ministerele specializate au cedat competenţele lor de 
gestiune altor actori organizaţionali relevanţi domeniului educaţiei terţiare. Direcţiile de cedare / 
transferare pot fi identificate prin următoarele posibilităţi, corespunzătoare culturii şi arhitecturii 
administrative a respectivelor state: 

� deconcentrarea sistemică – cedarea / transferul  competenţelor de management sistemic 
către agenţiile specializate de nivel local sau regional (cazul Australiei, Statelor Unite, 
Federaţiei Ruse, Chinei, Canadei). Agenţia guvernamentală specializată de nivel central 
(cum ar fi Ministerul Educaţiei) îşi menţine doar competenţa elaborării şi coordonarii 
politicilor publice educaţionale de nivel naţional, iar rolul agenţiilor regionale este unul 
de execuţie. Astfel, pe acelaşi palier de reglementare pot co-exista mai multe agenţii 
liniare cu aceleaşi competenţe, însă diversificate  din punct de vedere teritorial. 

Model de management 

sistemic 
Statutul unei universităţi 

Specific 

pentru... 

A 

Control 

guvernamental 

(macro-sistemic) 

profund 

O agenţie a Ministerului Educaţiei sau o instituţie 
cu capital de stat 

Malaysia 

D
IR

IJ
A

R
E

 

B Semi-autonom  
O agenţie a Ministerului Educaţiei, o instituţie cu 
capital de stat sau o instituţie legal autorizată 

Noua 
Zelandă, 

Franţa 

C Semi-independent 

O instituţie legal autorizată, care este subiect al 
controlului exercitat de Ministerul Educaţiei şi 
care poate fi de tipul unei organizaţii de caritate 
sau a unei organizaţii non-profit 

Singapore 

G
U

V
E

R
N

A
N
Ţ
Ă

 

D Independent 

O instituţie legal autorizată de tipul unei 
organizaţii de caritate sau a unei organizaţii non-
profit, fără o participare şi un control 
guvernamental direct, dar cu o conexiune în 
definitivarea strategiilor naţionale şi având 
finanţarea din fondurile publice. 

Australia,  

Marea 
Britanie 

Tabelul 2. Tipologia statutului legal de funcţionare a universităţilor   

(adaptare după John Fielden, 2008)   
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Un aspect distinctiv al procesului deconcentrării sistemice este cazul devoluţiei 
întregului domeniu educaţional. Devoluţia sistemului educaţiei constă în transferul 
aproape  în totalitate a competenţelor de reglementare şi înfăptuire de politici dinspre 
autorităţile  centrale (Ministerul Educaţiei) către autorităţile sau agenţiile regionale. În 
modul acesta, regiunile au posibilitatea să-şi gestioneze de unele singure sistemele 
regionale de educaţie, iar sistemul naţional este alcătuit din totalitatea sistemelor 
regionale educaţionale. Un exemplu veritabil al procesului de devoluţie a sistemului 
educaţional este cazul Marii Britanii, care în 1990 a procedat astfel pentru Scoţia şi Ţara 
Galilor. În Republica Moldova, o tendinţă în acest sens a putut fi remarcată secvenţial în 
cazul devoluţiei teritorial-administrative a  Unităţii Teritorial Administrative „Gagauz 
Yeri” în perioada anilor 1996 - 2000; 

� dezagregarea sistemică - cedare / transfer a competenţelor de management sistemic către 
o serie de structuri autonome cu rol executiv, de stat sau independente, specializate în 
execuția diverselor aspecte de management sistemic (finanţare, acreditare şi evaluare, 
clasificare instituţională, gestionare a cadrului calificărilor şi competenţelor, monitorizare 
a modului de selecţie a studenţilor ş.a.). Practic, rolul autorităţii centrale, cum ar fi 
Ministerul Educaţiei, rezidă în elaborarea şi deciderea politicii educaţionale. Cheia 
dezagregării sistemice rezidă în contractarea serviciilor educaţionale de către macro-
sistemul administrativ – acesta capătă un veritabil rol al clientului de servicii 
educaţionale terţiare. Procesul este specific cu precădere statelor cu o profundă origine şi 
tradiţie britanică de administrare (India, Pakistan, Noua Zelandă). În ultimul deceniu 
procesul de dezagregare sistemică s-a produs şi în cazul unor state aflate în proces de 
tranziţie de la economia de tip socialist către economia de tip planificat, cum ar fi cazul 
României, Georgiei, Estoniei. La rândul ei dezagregarea sistemică poate căpăta diverse 
forme, raportându-se la intensitatea dezagregării: 

o dezagregare minimală – controlul macro-sistemului administrativ rămâne a fi 
încă destul de puternic, dar nu profund. Agenţiile autonome sunt controlate de 
către macro-sistem prin diverse pârghii administrative sau financiare; 

o dezagregare medie – controlul macro-sistemului administrativ se rezumă la 
competenţe de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor şi acţiunilor specifice 
managementului sistemic per ansamblu. Agenţiile autonome capătă competenţe 
considerabile de execuţie a politicilor în concordanţă cu necesităţile şi viziunile 
statului. Totodată, acestea pot influenţa în mod esenţial scenariile de înfăptuire a 
politicilor, prin procese de co-participare; 

o dezagregare maximală -   controlul macro-sistemului administrativ este destul de 
slab şi se restrânge doar la definitivarea cadrului de reglementare sistemică care 
constituie rezultatul deliberărilor intra-sistemice şi de proximitate. Faţă de 
dezagregarea medie, specificul acestei forme constă în privatizarea serviciilor 
educaţionale. În modul acesta, statul devine ca orice alt client de servicii 
educaţionale terţiare şi este supus unor proceduri de contractare. Riscul cel mai 
evident în acest caz constă în faptul că macro-sistemul administrativ îşi poate 
modifica politica alocărilor financiare, diminuându-le  considerabil, chiar dacă 
sunt aplicate proceduri stimulative. Un alt risc se evidenţiază prin aspectul 
coerenţei înfăptuirii politicilor şi acţiunilor, dar şi a cooperării sistemice: procesul 
de autonomizare creează noi poli de putere administrativă şi care deseori copiază 
procedurile şi tacticile aplicabile de însăşi autorităţile guvernamentale 
dezagregate. 

În anumite aspecte sectoriale, îndeosebi este cazul componentei cercetării, sistemul educaţiei 
terţiare din Republica Moldova a cunoscut procese de dezagregare sistemică de intensitate 
medie. De exemplu, în cazul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, rolul acesteia a crescut 
remarcabil în perioada de tranziţie, fiind considerată ca agenţie specializată de cercetare, dar şi 
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cu un grad ridicat de autonomie instituţională. Acest aspect este tratat mai amănunţit în 
capitolul următor. 

Reperele descrise în cadrul acestui subcapitol relevă varietatea sistemelor educaţionale şi a 
modului în care macro-sistemul administrativ cedează / transferă competenţele de reglementare 
sistemică dar şi de înfăptuire a politicilor educaţionale. Fiind o descriere rezumativă, aceasta 
oferă cadrul dar şi instrumentele de analiză a stării de fapt specifice sistemului educaţiei terţiare 
din Republica Moldova. 

 

* 
*        * 

 

După cum s-a putut remarca, guvernanţa educaţiei terţiare necesită o accepţiune 
multidimensională de analiză. Indubitabil, guvernanţa educaţiei terţiare presupune existenţa unui 
cadru de interacţiune continuă şi care să genereze încredere, responsabilitate, transparenţă, 
continuitate şi solvabilitate a acţiunilor întreprinse. Totodată, guvernanţa educaţiei terţiare se 
fundamentează pe practici stimulatorii şi nu pe constrângeri punitive. În speţă, schimbarea 
paradigmei de administrare a sectorului public, dar şi emergenţa sferei pieţei, s-au reflectat în 
mod direct şi asupra domeniului educaţiei terţiare, provocând schimbări şi presiuni sistemice 
considerabile. Personal, consider că studiul asupra guvernanţei educaţiei terţiare din Republica 
Moldova,  la nivelele precizate în cadrul capitolului de faţă, este abia la începutul traseului său 
de analiză şi cercetare. Demersul respectiv va fi alimentat de schimbările continue de ordin 
epistemic, tehnologic şi administrativ,  care vor oferi nenumărate oportunităţi de analiză 
comprehensivă asupra sistemelor educaţionale terţiare. 
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CAPITOLUL 2 

„SCHIMBAREA LA FAŢĂ” A SISTEMULUI EDUCAŢIEI TERŢIARE DIN REPUBLICA MOLDOVA 
 

 
„Dominaţia statului contribuie la 
subdezvoltarea educaţiei terţiare, iar 
subdezvoltarea acesteia contribuie la 
subdezvoltarea educaţiei secundare”28  

 
 
Evoluţia sistemului educaţiei terţiare din Republica Moldova a cunoscut câteva etape importante, 
unele dintre ele fiind consumate anterior perioadei de dobândire a independenţei statale, iar altele 
posterior anului 1991. Încă de la începutul acestui capitol trebuie precizat faptul că în perioada 
post 1991 modificările sistemice au fost esenţiale şi s-au desfăşurat într-un timp destul de scurt 
faţă de etapele anterioare. De aceea,  în cadrul acestui capitol răspund la următoarele întrebări: 

• Care sunt originile şi fundamentele educaţiei terţiare din Republica Moldova? 
• Ce este şi pentru cine este educaţia terţiară din Republica Moldova? 
• Care sunt principalele ţinte ce trebuie atinse în sistemul educaţiei terţiare din 

Republica Moldova? 
• Cum vor fi atinse respectivele ţinte – de către cine şi ce instituţii, prin ce mijloace şi 

în cît timp? 
În prim plan, întrebările respective au rol de ghidare în conceperea capitolului. În plan secund, 
acestea au un rol de demarcare vizionară a sistemului educaţiei terţiare interne în actuala etapă de 
dezvoltare economică şi socială a Republicii Moldova. În modul acesta, răspunzând la întrebările 
de mai sus, vor fi descrise şi analizate aspecte ce ţin de guvernanţa sistemului educaţiei terţiare 
din Republica Moldova. De aceea, în cadrul acestui capitol mă concentrez asupra următoarelor  
patru elemente ce ţin de guvernanţa sistemului educaţiei terţiare din Republica Moldova: 

� geneza şi evoluţia sistemului educaţiei terţiare interne; 
� dimensiunea de reglementare a sistemului educaţiei terţiare: legislaţie şi documente 

de planificare strategică; 
� rolul entităţilor guvernamentale şi agenţiilor specializate, precum şi cel al altor 

structuri complementare şi de reprezentare în procesul de management sistemic; 
� metamorfozele sistemului în perioada de tranziţie ca aspect de schimbare a 

paradigmei managementului sistemic; 
Pentru a ajunge la o serie de cauzalităţi de ordin sistemic, ale căror efecte sunt evidenţiate pe tot 
parcursul perioadei de tranziţie,  fac apel la elemente de cercetare istoriografică. Ţin să remarc că 
în acest capitol nu mi-am propus să tratez în profunzime guvernanţa sistemului educaţiei terţiare 
interne, deoarece această reflecţie s-ar fi transformat într-un amplu demers de cercetare 
monografică. În schimb, mi-am propus ca în cadrul acestui capitol să deschid doar câteva piste 
de analiză, astfel ca în viitorul apropiat să revin asupra tratării comprehensive focalizate pe 
anumite componente ale guvernanţei educaţiei terţiare. Iată de ce unele aspecte sunt tratate în 
amplitudine (cum ar fi evoluţia sistemului şi a prevederilor legislative), iar altele sunt analizate 
rezumativ (cum ar fi metamorfozele sistemice).  Ţinând cont de constatările expuse în cursul 
acestui capitol, recomandările de politici publice educaţionale, emise în partea conclusivă a 
documentului analitic, au menirea de a contribui la soluţionarea problemelor şi divergenţelor 
existente, atât la nivel de sistem, cât şi la nivel instituţional.   
 
 
 

                                                
28A se vedea The World Bank Group (2002) Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary 
Education, Washington, pag. xxi; 
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2.1 Excurs istoriografic asupra dezvoltării sistemului educaţiei terţiare din Republica Moldova 

După disoluţia Uniunii Sovietice, Republica Moldova s-a văzut nevoită să îşi gestioneze de una 
singură aspectele administrative, politice, economice, sociale etc. Punctându-şi dezideratul de 
stabilire şi intensificare a relaţionării cu diverse state occidentale şi structuri organizaţionale 
regionale, europene şi globale, tânărul stat a trebuit să se adapteze din mers contextelor 
administrative şi organizaţionale specifice respectivelor entităţi şi instanţe. Un prim efect al 
acestor procese se referă la incompatibilitatea de înţelesuri şi practici administrative. Pe de o 
parte, macro-sistemul administrativ intern deriva din sistemul administrativ unional, iar o parte 
considerabilă din tagma administrativă şi politică dorea păstrarea practicilor care se dovedeau a 
fi „benefice” contextului intern. Pe de altă parte, se cristaliza dezideratul de stabilire şi 
intensificare a relaţiilor cu statele şi organizaţiile internaţionale, iar presiunea actorilor externi de 
reformă administrativă creştea exponenţial. Una dintre perspectivele de presiune se referea la 
reformarea sistemului educaţional. 

În contextul post-sovietic al Republicii Moldova, reforma sistemului educaţiei terţiare a fost 
circumscrisă reformei întregului sistem educaţional din Republica Moldova. Procesul de 
reformare poate fi caracterizat a fi unul perpetuu. Totuşi, au fost înregistrate anumite sincope, 
care au ţinut mai degrabă de sistemul administrativ în ansamblu şi nu de incapacitatea sistemului 
educaţional de a ţine pasul cu cerinţele pieţei şi ale macro-sistemului administrativ. Chiar de la 
începutul existenţei sale, într-un stat aflat în proces de descompunere şi într-un viitor stat 
independent, sistemul educaţional a trebuit să-şi caute o cale proprie printre breşele sistemului 
socialist. Astfel, în prima fază de existenţă independentă a Republicii Moldova, sistemul 
educaţional intern a devenit bastionul democratizării şi al modernizării spaţiului public autohton 
– trecând peste conservatorismul incremental specific sistemului educaţional sovietic. În unele 
situaţii, sistemul educaţional chiar a anticipat şi a ocolit diverse crize şi bruieri administrative, 
economice şi sociale (a se vedea cazul crizei economice din 1997/1998)29. 

Privind retrospectiv în evoluţia sistemului educaţiei terţiare interne, se poate constata că există 
trei perioade distincte: (I) perioada interbelică; (II) perioada sovietică; şi (III) perioada de 
tranziţie. Primele două perioade au lăsat urme vizibile în arhitectura sistemică a sectorului 
educaţional, în general, precum şi a sistemului educaţiei terţiare, în particular. Cele mai 
semnificative perioade de dezvoltare a câmpului educaţional intern sunt: (a) intervalul anilor 
1945 – 1960; şi (b) intervalul anilor 1992-2001. Primul interval este specific administrării 
sovietice, iar cel de-al doilea este specific existenţei independente a Republicii Moldova. 
Evoluţia în cadrul primei perioade este explicată prin politica de sovietizare, iar una dintre 
pârghiile de înfăptuire a dezideratului politic a fost dezvoltarea intensivă a sistemului 
educaţional. Pentru extragerea de explicaţii relevante proceselor anterioare şi repercusiunilor 
acestora asupra guvernanţei sistemice actuale este utilă efectuarea unei descrieri sintetice a 
fiecărei perioade. Astfel, în vederea elucidării aspectelor cauzale care sunt perpetuate în perioada 
tranziţiei este necesară o descriere şi o analiză ceva mai aprofundată asupra perioadei sovietice. 

 

2.1.1 Perioada interbelică (1918 – 1940) 

Istoricul sistemului educaţiei terţiare din Republica Moldova îşi începe originea abia în 1919, 
când la Chişinău este deschis Conservatorul „Unirea”, care reprezenta nişa vocaţională pentru 
regiunea de est a Regatului. În 1926, la Chişinău este deschisă Facultatea de Teologie - o ramură 
a Universităţii din Iaşi. Din cauza unor aspecte structurale şi funcţionale, în 1932 la Chişinău este 
transferată, tot de la Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Iaşi. Aşadar, în 
perioada interbelică în spaţiul pruto-nistrean nu a fost fondată sui-generis nicio instituţie 

                                                
29 Toderaş, Nicolae (2008) „Preludiu în aşteptare asupra reformei sistemului educaţional”, publicat în portalul 
electronic www.europa.md, 30 aprilie 2008. Document accesibil în versiune electronică la adresa: 
http://www.europa.md/rom/infto/3500, ultima dată accesat la 28 iulie 2008;
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generalistă sau de nişă (non-vocaţională) de educaţie terţiară. Cu precădere acest aspect se va 
reflecta asupra evoluţiei economice şi sociale a regiunii30. Procesele de formare a personalului 
administrativ, precum şi a elitelor intelectuale s-au realizat în cea mai mare parte în afara 
regiunii, prin intermediul mobilităţii verticale. Fiind una dintre politicile asumate şi declarate, 
regimul politic şi administrativ din acea perioadă şi-a propus să contribuie la profesionalizarea 
administrativă şi dezvoltarea economică, socială şi culturală a regiunii prin intermediul 
mobilităţii educaţionale, precum şi a dislocării forţei de muncă în domeniul administraţiei, 
justiţiei, educaţiei primare şi secundare, sănătăţii ş.a. 

În perioada interbelică (1932), pe tot teritoriul românesc activau patru Universităţi: Universitatea  

din Bucureşti, Universitatea din Iaşi, Universitatea din Cluj şi Universitatea din Cernăuţi.31 O 
lege specifică de organizare a educaţiei terţiare este promulgată abia în 1932, după elaborarea şi 
dezbaterea a cel puţin şase proiecte legislative.32 Legea pentru organizarea învăţământului 
universitar preciza că învăţământul universitar românesc are la bază principiul autonomiei 
universitare, precum şi cel al centralizării sistemice. Principiul autonomiei se referea la 
organizarea studiilor şi la conducerea instituţională, precum şi la modul de recrutare a corpului 
didactic.  Pe când, principiul centralizării sistemice avea în vedere organizarea uniformă a 
facultăţilor şi acţiunea unitară în relaţia celor patru universităţi cu instituţiile statului. Generic 
vorbind, se avea în vedere edificarea unui corp universitar unic.  Acest lucru  implica crearea şi 
funcţionarea unui organism consultativ „Consiliul interuniversitar”. Astfel, orice intervenţie a 
Ministerului Instrucţiunii Publice în învăţământul universitar trebuia consultată ori de câte ori era 
nevoie cu Consiliul interuniversitar.33 Din aplicarea acestor două principii fundamentale de 
organizare şi funcţionare a educaţiei terţiare interbelice se poate considera că modelul de 
management instituţional a fost cu precădere cel francez. Deşi instituţiile universitare erau 
autonome acestea nu scăpau de imixtiunea autorităţilor în fundamentarea şi înfăptuirea actului 
educaţional. În acest sens, s-au consumat, anterior şi posterior întrării în vigoare a legii din 1932, 
critici şi dezbateri intensive asupra modului în care autonomia universitară este pe deplin 
garantată de către instituţiile statului.  În schimb, din punct de vedere al funcţiilor sociale ale 
universităţilor, s-a preluat modelul universităţilor germane. Acest fapt este demonstrat de 
articolul 2 din respectiva lege: „Ele [Universităţile n.a.] sunt aşezăminte de învăţământ 
universitar teoretic şi aplicat, precum şi instituţii de cercetări pentru progresul ştiinţei şi 
răspândirea culturii”34. Prin urmare, se poate conchide că sistemul românesc al educaţiei terţiare 
din perioada interbelică se identifica cu un mixaj de modele privind organizarea şi gestionarea 
sistemică. Totodată,  cultura administrativă şi instituţională promovată în sistemul educaţiei 
terţiare din acea perioadă se caracteriza ca fiind  statică, elitistă şi conservatoare. În schimb, sub 
stindardul democratizării şi al propagării culturii, existau forme incipiente ale unui management 
sistemic specific paradigmei guvernanţei. Din cauză că în spaţiul pruto-nistrean nu au fost create 
universităţi sui-generis, elementele managementului sistemic democratic nu au prins rădăcini 
adânci şi durabile în cultura educaţională internă. 

O situaţie distinctivă se proiecta în regiunea transnistreană (RASSM creată în 1924).  Şi în 
această regiune, inclusă în componenţa RSS Ucraineană, au fost utilizate instrumentele 

                                                
30 Cauzele dezvoltării timide a educaţiei terţiare în spaţiul pruto-nistrean pentru perioada (1918 -1930) sunt explicate 
mai amănunţit de Livezeanu, Irina (1998) Cultura şi naţionalism în România Mare 1918-1930, Bucureşti, Editura 
Humanitas, pag. 275- 278; 
31 Pe lângă aceste universităţi mai activau şi o serie de instituţii universitare care se aflau sub coordonarea  
diverselor ministere sau structuri guvernamentale de nivel central. De exemplu, în 1913 a fost înfiinţată, la 
Bucureşti, pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului, Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale.  În 
prezent, această instituţie se identifică cu Academia de Studii Economice, iar la originea sa, ca structură, precum şi 
ca principii de activitate, se identifică cu o universitate incipient-corporatistă. A se vedea, Legea de înfiinţare a 
Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, din 6 aprilie 1913, disponibilă în versiune electronică la 
adresa: http://www.ase.ro/site/despre/regal/index.htm, ultima dată accesată la 28 iulie 2008; 
32 Bârsănescu, Ştefan (2003) Politica culturii: studiu de pedagogie, Iaşi, Editura Polirom, pag. 212; 
33 Idem, pag. 213;   
34 Art. 2 din Legea pentru organizarea învăţământului universitar. Idem, pag. 212; 
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mobilităţii în scop de studii.  Numai că mobilitatea în scop de studii era orientată către 
universităţile din Kiev, Odesa, Harkov, Moscova, Leningrad  etc.  În 1930 a fost creat Institutul 
Moldovenesc de Educaţie Publică din Tiraspol35. Această instituţie a fost prima instituţie de 
educaţie terţiară sui-generis creată pe teritoriul constituţional al actualei Republici Moldova şi 
avea în componenţă trei facultăţi şi cinci catedre. Apoi a fost deschis Institutul de Cercetări 
ştiinţifice în domeniul ştiinţelor umanitare. Managementul instituţional era specific întocmai 
practicilor administrative sovietice (punitivitate, rigiditate, obligativitate, control sistemic şi 
instituţional), iar la nivel unional la acel moment se concepea un autentic model sovietic de 
dirijare a educaţiei terţiare fundamentat pe logica planificării economice, egalitarismului şi 
uniformităţii culturale. Elementele specifice administrării sistemice şi instituţionale a educaţiei 
terţiare au fost transferate ulterior către instituţiile din regiunea pruto-nistreană, perindându-se pe 
tot parcursul perioadei sovietice ceea ce s-a concretizat în reminiscenţe  profunde în perioada de 
tranziţie. 

Caseta 2 Originile şi caracteristicile modelului sovietic al sistemului educaţiei terţiare 

Procesul de creare a sistemului educaţional unional, inclusiv la nivel terţiar, a început abia în 
1928, în urma Directivei „Despre îmbunătăţirea pregătirii noilor specialişti”, adoptate de CC al 
PC(b)R la 12 iulie 1928.36 Totuşi, paradigma sovietică de management sistemic al educaţiei 
terţiare a continuat să se ghideze după modelul rusesc (ţarist), care se definea la acel moment  ca 
un  model universitar hibridizat – inspirat îndeosebi din sistemul german şi din cel francez. 
Modelul sovietic al educaţiei terţiare s-a fundamentat treptat (ex-ante şi post 1930) şi a eliminat 
toate principiile şi tacticele specifice libertăţii şi autonomiei academice şi a valorificat pe deplin 
principiile „revoluţiei culturale”37 

Abia în anii '30 ai secolului precedent, mecanismul planificării instruirii profesionale a fost 
definitivat. Mecanismul planificării instruirii profesionale prevedea corelarea numărului de 
absolvenţi furnizaţi de instituţiile de educaţie terţiară către sectoarele de producţie. Direcţionarea 
era realizată în strictă concordanţă cu planurile de dezvoltare economică pentru perioade medii şi 
lungi de timp. Modelul a fost menţinut timp de şase decenii, iar reformarea acestuia s-a efectuat 
în mod incremental, în câteva etape (1958, 1964, 1981 şi 1985). În acest mod, instituţiile de 
educaţie terţiară se conformau necondiţionat planurilor stabilite şi întărite de către o serie de 
autorităţi centrale specializate (Gostat, Goscomtrud ş.a.). Aşadar, dezvoltarea sistemului 
educaţiei terţiare era condiţionată modului de dezvoltare economică, dar şi consensului politic şi 
administrativ la nivel unional. 

În consecinţă, se poate vorbi despre existenţa unui veritabil model sovietic de administrare 
sistemică a educaţiei terţiare abia după a doua jumătate a anilor '30, când s-au impus rigorile 
industrializării sistemice. Industrializarea sistemică se identifica prin următoarele caracteristici: 
(a) ideologizarea proceselor educative; (b) nominalizarea cadrelor didactice şi a conducerii 
instituţionale de către organele de partid38; (c) hipercentralizarea sistemică de comandă; (d) 
omogenitatea curriculară; (e) inovativitatea limitată în managementul sistemic şi instituţional ş.a. 
În acest fel, educaţia terţiară reprezenta una dintre instanţele sociale care trebuia să răspundă 
necesităţilor vitale ale maselor şi să ofere o stratificare socială echilibrată.39 Totodată, educaţia 
terţiară sovietică trebuia să contribuie la susţinerea proceselor de industrializare accelerată. 

                                                
35 în prezent această instituţie se numeşte Universitatea de Stat din Tiraspol şi este evacuată în Chişinău. După site-
ul instituţiei www.ust.md; 
36 Beleacov, Serghei (2002) Lecţii de economia învăţământului, Moscova, Editura Universităţii de Stat „Înalta 
Şcoală de Economie, Moscova”, pag. 270 - 271; 
37 Gerber, Theodore P.; Hout, Michael (1995) “Educational Stratification in Russia During the Soviet Period”, The 
American Journal of Sociology, Vol. 101, No. 3, (Nov., 1995), pag. 615;    
38 Într-un fel, principiul autonomiei instituţionale a fost restabilit abia în 1985, când s-a decis ca rectorii să nu mai fie 
numiţi de organele centrale de partid, ci să fie aleşi din cadrul colectivului academic;      
39 De exemplu, către începutul anilor '80 aproximativ 80% din populaţia angajată în câmpul muncii deţinea studii 
medii (complete şi incomplete) precum şi studii superioare,  iar aproximativ 40% din populaţia urbană deţinea studii 
superioare. După: Cojocaru, Gheorghe (2005) Tratat de Uniune Sovietică, Chişinău, Editura Civitas, pag. 216;      
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2.1.2 Perioada sovietică (1940 - 1991)  

O situaţie mult mai dinamică faţă de perioada anterioară, se proiectează pentru perioada 
sovietică. Dezvoltarea limitată a sistemului educaţiei terţiare din perioada interbelică din 
regiunea pruto-nistreană a reprezentat un teren propice pentru procesul de sovietizare a RSSM 
prin expansiunea intensivă a serviciilor educaţionale. Practic, pe un teren aproape virgin40, 
puterea sovietică a inoculat cu oarecare uşurinţă un sistem educaţional terţiar deja uniformizat ca 
formă de management instituţional şi ca program de instruire specializată. De exemplu, imediat 
după procesul de instalare administrativă, la 16 august 1940, a fost înfiinţat Institutul Pedagogic 
Moldovenesc de Stat, care avea în componenţă cinci facultăţi.41 Totodată, în aceeaşi perioadă, 
Facultatea de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Iaşi a fost reorganizată în Institutul Agricol din 
Chişinău, având în componenţă trei facultăţi.42 Astfel, în 1941, în RSSM activau deja 6 instituţii 
de educaţie terţiară.43 În perioada războiului o parte dintre instituţii au fost evacuate, iar altele şi-
au suspendat activitatea. 

După perioada războiului, procesul de definitivare sistemică a continuat şi chiar a luat amploare. 
În schimb, metodele de cristalizare sistemică au fost diversificate. Ca şi în perioada interbelică, a 
fost aplicată practica relocării instituţionale pentru anumite domenii de specializare care lipseau 
cu desăvârşire în regiune. De exemplu, în 1945 la Chişinău a fost relocat Institutul de Medicină 
Nr. 2 din Leningrad (Sankt-Petersburg), care în timpul războiului a fost evacuat la Kislovodsk.44 
Iar, în 1946 a fost creată Universitatea de Stat din Chişinău, fiind prima universitate generalistă 
din istoria Republicii Moldova. Relocarea educaţiei terţiare nu a semnificat doar dislocarea 
instituţională, ci şi transferul de personal specializat (cadre didactice, cadre administrative); 
logistică (aparate, laboratoare, resurse bibliografice) şi, implicit, practici şi tactici de 
administrare. Problema reactivităţii sistemice a fost preîntâmpinată şi neutralizată prin 
instrumentul deportării sau cel al exterminării, aplicat cu perseverenţă, prin metoda valurilor, 
încă din 1940 şi continuat în 1947 – 1951. 

În 1950 sistemul educaţiei terţiare din RSSM cuprindea 8 instituţii de educaţie terţiară, iar 
sistemul era dirijat de un minister republican specializat, dar şi de către autoritatea specializată 
ministerială de la nivelul unional. Principiul de administrare sistemică se fundamenta pe modelul 
de sus în jos, adică de la nivelul unional către nivelul republican, iar de la nivelul republican la 
nivelul regional, local sau instituţional. Ghidarea pe verticală era prescriptivă şi eminamente 
orientată pe îndeplinirea sarcinilor decise de partid. Astfel, s-a putut edifica un sistem 
educaţional complex, care avea la comun principii şi practici de administrare (inclusiv 
mecanisme de stimulare, precum şi mecanisme punitive), curriculum uniformizat şi standardizat, 
mecanisme de prognoză şi de planificare a necesităţilor de cadre specializate ş.a. Ghidarea 
necesarului de personal calificat se efectua după o procedură destul de rigidă de planificare 
economică, care lua în calcul şi aspectele de migraţie a forţei de muncă, precum şi a relocărilor 
unităţilor de producţie. Costurile de instruire şi practică profesională erau suportate în întregime 
de către stat, în schimb beneficiarii de studii erau obligaţi să profeseze conform repartiţiilor 
obţinute după examenele de absolvire. 

Una dintre caracteristicile educaţiei terţiare din perioada sovietică se referă la co-administrarea 
sistemică între diversele autorităţi de nivel central – ministere. Acest lucru semnifica 

                                                
40 A fost o situaţie oarecum opusă stării de fapt, din punct de vedere al fundamentării tradiţionale şi epistemice, din 
regiunea baltică (Estonia, Letonia, Lituania sau din enclava Königsberg), însă identică ca tactică şi metodă de 
sovietizare. A se vedea Anisimov, O. (1950) „The Soviet system of education” in Russion Review, Vol. 9, No. 2 
(Apr., 1950) pag . 87-97; 
41 în prezent această instituţie se numeşte Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. După site-ul instituţiei: 
http://www.upsc.md/despre_noi.html; 
42 în prezent această instituţie se numeşte Universitatea Agrară de Stat din Moldova. După site-ul instituţiei: 
http://www.uasm.md/ro/ro1.html; 
43 Tiron, Ştefan et. al (2003) Higher Education in the Republic of Moldova, Bucharest, CEPES-UNESCO, pag. 22; 
44 în prezent această instituţie se numeşte Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 
După site-ul instituţiei: http://www.usmf.md/categories/Prezentare/ScurtIstoric/; 
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intersectarea ghidării pe verticală - în funcţie de sectoarele de producţie - cu ghidarea pe 
orizontală. De aceea, mecanismul de administrare a sistemului unional al educaţiei terţiare se 
identifică cu modelul dirijării multi-stratificate. De exemplu, Ministerul Sănătăţii co-dirija 
instituţiile de învăţământ din domeniul medical, Ministerul Agriculturii co-dirija instituţiile de 
educaţie terţiară din domeniul agricol, Ministerul Apărării pe cele din domeniul apărării. În 
schimb domeniul ingineriei era co-dirijat în mod transversal – concomitent de mai multe 
ministere (Comunicaţiilor, Apărării, Transporturilor, Agriculturii ş.a.).45 Practic, fiecare minister 
de nivel unional, precum şi cele de nivel republican, dispunea şi de competenţe de co-dirijare a 
sistemului unional de educaţie terţiară. Acest lucru imprima o administrare destul de complexă a 
întregului sistem. Complexitatea dirijării sistemului educaţiei terţiare era diminuată anume prin 
practicile rigide de planificare sistemică. 

O altă caracteristică specifică etapei sovietice  se referă la modul de structurare sistemică. În 
fiecare republică unională trebuia să existe câte o instituţie generalistă de educaţie terţiară şi mai 
multe instituţii de nişă – câte una pentru fiecare domeniu economic. Instituţiile din domeniul 
pedagogic trebuiau să funcţioneze ca instituţii regionale – după principiul cât mai aproape de 
beneficiar.   Totodată, un alt aspect se referă la decuplarea componentei de cercetare de 
componenta educaţională. Astfel, educaţia terţiară a fost considerată doar „pepiniera” de cadre 
specializate şi nu de cele înalt calificate. Componenta de cercetare a fost direcţionată către un 
sistem complex de instituţii de cercetare. De exemplu, la nivel unional activa Academia de 
Ştiinţe a URSS, care a preluat rolul de dirijare sistemică privind activitatea de cercetare şi 
inovare a Uniunii. În 1946, la Chişinău, este creată Baza de cercetări ştiinţifice a Academiei de 
Ştiinţe a  URSS. În 1949 această structură devine Filiala Moldovenească a Academiei de Ştiinţe 
a  URSS. Iar, în 1961, în baza acestei structuri, este creată Academia de Ştiinţe din RSSM, 
deţinând monopolul asupra cercetării şi inovării interne.46 Această particularitate sistemică a 
rămas validă şi pentru perioada tranziţiei. În prezent, Academia de Ştiinţe deţine în continuare 
monopolul asupra componentei de cercetare. Ori, această stare de lucruri contribuie la 
diminuarea capacităţii de dezvoltare a instituţiilor de educaţie terţiară interne, precum şi la 
producerea unor patologii sistemice (a se vedea subcapitolul 2.2.2). 

Fiind un sistem profund centralizat şi fundamentat pe nevoile directe ale statului, orice reformă 
de ordin politic şi administrativ se reflecta asupra sistemului educaţional terţiar. Mai mult decât 
atât, reformarea sistemului educaţional sovietic era dependentă în mod direct de modul de 
planificare economică a întregii URSS.  În acest fel, reformele erau condiţionate de planurile 
anuale, cincinale, inclusiv şi cele elaborate pe o perioadă mai îndelungată de timp, privind 
dezvoltarea economică. Din calcul era eliminată cererea socială. Totuşi, în 1956 procedurile de 
admitere au fost modificate, simplificând accesul persoanelor care erau integrate în câmpul 
muncii, precum şi al veteranilor participanţi în război. Astfel, s-au dezvoltat în mod extensiv 
forme alternative de educaţie terţiară: învăţământ seral sau învăţământ fără frecvenţă. 
Dezvoltarea extensivă a acestor forme a contribuit în mod esenţial la îmbunătăţirea indicilor 
privind stratificarea educaţională şi mobilitatea socială. Din punct de vedere politic, conducerea 
partidului a rezolvat problema socială. În cazul RSSM, la începutul anului 1959, din 1000 de 
persoane 10 persoane erau specialişti, iar în clasamentul unional această republică sovietică 
ocupa a opta poziţie.47 În 1960 cifra totală a resursei umane specializate din întregul spaţiu 
sovietic a ajuns la aproximativ 13 milioane.48 Ponderea resursei umane specializate a continuat 

                                                
45 Radio Free Europe/Munich (1960) „Soviet Technical Education: Background Information USSR”, Evaluation and 
Analysis Department, Munich, 2 April 1960, pag. 3. Documentul este disponibil în versiune electronică la adresa: 
http://www.osa.ceu.hu/files/holdings/300/8/3/text/58-1-429.shtml, ultima dată accesat la 28 iulie 2008; 
46 După site-ul instituţiei: http://www.asm.md/?go=despre&new_language=0; 
47 Tiron, Ştefan et. al (2003) Higher Education in the Republic of Moldova, Bucharest, CEPES-UNESCO, pag. 30; 
48 Borisov, I;  Zapregaev, S.  (2001) „Complexul universitar şi educaţia universitară”, Revista Coordonare 
Universitară: practică şi analiză, Nr.3 (18), Moscova, articol disponibil şi în variantă electronică la adresa 
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/145265.html, ultima dată accesat la 27 iulie 2008; 
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să crească exponenţial, iar educaţia terţiară şi-a schimbat dimensiunea în mod treptat: dintr-o 
formă elitistă şi consacrată într-o formă de masă şi conformată. 

Chiar dacă sistemul unional al educaţiei terţiare se afla într-un continuu proces de modernizare, 
acesta totuşi răspundea comenzilor de partid, care se fundamentau pe nevoile directe ale 
economiei unionale, şi nu pe cele ale cererii sociale. De aceea, chiar dacă sistemul era 
hipercentralizat, de multe ori reformele erau implementate în mod incoerent, neconcordant şi 
neuniform. De exemplu, una dintre cele mai importante reforme asupra sistemului sovietic de 
planificare în sistemul educaţiei terţiare a avut loc în septembrie 1965, când Comitetul Central al 
PC a hotărât să desfiinţeze Consiliile Economiei Naţionale (Sovnarhoz-urile)49. În modul acesta 
s-a trecut la sistemul sectorial de producţie, ceea ce a însemnat crearea monopolurilor 
administrative. Reforma în cauză a avut menirea de corectare a sistemului de planificare şi de a 
introduce metode stimulative pentru producţiile nerentabile. Ulterior, s-a dovedit că această 
intervenţie a avut o influenţă însemnată şi asupra dezvoltării învăţământului superior. În urma 
reformei de planificare economică au fost create mii de întreprinderi producătoare şi astfel era 
nevoie să fie încadrate sute de mii de cadre specializate şi înalt-specializate. În consecinţă, s-a 
creat o stare de penurie de resurse umane calificate şi înalt calificate. Din cauza unei cereri 
sporite de resurse umane s-a produs un proces de expansiune a educaţiei terţiare: instituţiile de 
educaţie terţiară s-au mărit considerabil, atât din punct de vedere intern-cantitativ, precum şi din 
punct de vedere numeric. În acest context se înscrie înfiinţarea şi dezvoltarea Institutului 
Politehnic din Chişinău, care a fost fondat în 196450. Însă, creşterea numărului de specialişti 
furnizaţi s-a produs cu o întârziere de un ciclu educaţional, iar educaţia terţiară a continuat să se 
dezvolte extensiv, devenind într-o oarecare măsură învăţământ de masă. De fapt, procesul se 
înscria în tendinţa globală din acea perioadă. În 1985, numai în RSFSR, activau 502 de instituţii 
de învăţământ superior în care studiau aproximativ 2966000 de studenţi. În 1988 fiecare al 
patrulea specialist din RSSM încadrat în câmpul de muncă deţinea studii superioare sau cel puţin 
studii intermediare51 (specific nivelului ISCED4). Acest lucru a semnificat un progres 
considerabil, faţă de indicii interbelici, precum şi faţă de cei din deceniul al şaselea şi al şaptelea. 
De exemplu, în 1958 în RSSM erau 16244 de studenţi, iar în anul 1985 studiau 53249 de 
studenţi52 (a se vedea graficul 1).  La fel, dacă în 1956 funcţionau şase instituţii de educaţie 
terţiară, atunci în 1985 funcţionau deja nouă instituţii53 (a se vedea graficul 2).   Se poate 
conchide că dezvoltarea sistemică s-a referit la extinderea internă a instituţiilor (din punct de 
vedere al numărului de studenţi, al cadrelor didactice precum şi logistic) şi nu la sporirea 
numărului acestora. Trebuie  precizat faptul că pentru specializările care nu puteau fi dobândite 
în RSSM unul dintre instrumentele uzitate de studenţi era mobilitatea academică. 

O altă particularitate a câmpului educaţional intern, faţă de alte domenii economice şi sociale, 
rezidă în faptul că  acesta a cunoscut o reformă de sistem anticipată disoluţiei URSS. Anul 1987 
poate fi remarcat ca un an de cotitură pentru câmpul educaţional sovietic. Cu certitudine, reforma 
educaţională aplicată în perioada 1985 - 1988 a semnificat un cadru de pregătire a câmpului 
educaţional către viitoarele rigori ale tranziţiei. Având o profundă componentă educaţională, 
Perestroika a instituit schimbări fundamentale în ceea ce priveşte activitatea sistemului sovietic 
al educaţiei terţiare. În anul 1987, puterea politică recunoaşte eminenta criză socială şi 
economică care a cuprins la rândul său şi educaţia terţiară. Astfel, în 1987 CC al PCUS a 
elaborat documentul „Principalele tendinţe de reformare a învăţământului superior şi cel mediu 
special din ţară”. Documentul propunea reformarea pronunţată a întregului sistem educaţional. 

                                                
49 Aceste instanţe au fost create în 1957 pentru gestionarea industriilor şi construcţiilor şi care aveau rolul de a oferi 
o perspectivă unitară a economiei, ţinând cont de necesităţile republicane, regionale şi locale. După, Cojocaru, 
Gheorghe (2005) Tratat de Uniune Sovietică, Chişinău, Editura Civitas, pag. 205; 
50 în prezent această instituţie se numeşte Universitatea Tehnică a Moldovei; 
51 Tiron, Ştefan et. al (2003) Higher Education in the Republic of Moldova, Bucharest, CEPES-UNESCO, pag. 27; 
52 După: Moraru, Anton (1995) Istoria Românilor: Basarabia şi Transnistria 1812-1993, Chişinău, Editura AIVA, 
pag. 496; 
53 Idem, pag. 495 - 496; 
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Astfel, documentul în cauză a evidenţiat persistenţa crizei învăţământului terţiar: scăderea 
eficienţei organizării instituţionale, stagnarea procesului de recalificare şi calificare superioară a 
cadrelor; discrepante considerabile dintre nivelul de pregătire a specialiştilor şi cererea de pe 
piaţa forţei de muncă54. Acum însă, se poate considera că implementarea prevederilor din 
principalele tendinţe de reformare a sistemului educaţional a condus la o mai uşoară trecere de la 
sistemul planificat la cel concurenţial al educaţiei terţiare. În mod evident, reforma educaţională 
din 1988 a vizat sistemul educaţional în totalitate. Însă, cele mai rapide efecte au fost generate de 
educaţia terţiară. Sub aspectul descentralizării şi deconcentrării, dirijarea sistemică şi 
instituţională a cunoscut procese de modificare şi de adaptare rapidă la noile condiţii de 
emergenţă a sectorului pieţei. Aceste procese au fost mult mai rapide şi mai profunde mai ales în 
acele sub-sisteme educaţionale care aveau dorinţa temeinică de a se îndepărta cât mai rapid 
posibil de principiile şi practicile sovietice de dirijare sistemică. Tendinţa s-a evidenţiat cu 
precădere in cazul statelor baltice 55. În acelaşi grup de state poate fi încadrată şi RSSM, însă 
doar pentru primii ani de tranziţie şi existenţă independentă - post 27 august 1991. 

Personal, susţin faptul că în urma reformei din 1987 – 1989, educaţia terţiară a obţinut pârghii 
valide de influenţare a schimbării viziunii asupra viitorului politic şi administrativ al RSSM, 
chiar dacă acestea erau destul de firave şi fără o fundamentare epistemică coerentă. Astfel, chiar 
instituţiile de educaţie terţiară au iniţiat un proces, specific modelului de jos în sus, de reformare 
(modernizare) sistemică, proces care a fost externalizat şi sferei guvernamentale, dar şi sferei 
pieţei, aflată la acel moment într-o stare incipientă de dezvoltare. Mai mult decât atât,  anume în 
cadrul sistemului educaţiei terţiare au luat naştere germenii societăţii civile interne. 

 

2.1.3 Perioada de tranziţie (1991 - prezent)
56

 

În prima fază de existenţă independentă a Republicii Moldova, sistemul educaţional intern a 
cunoscut aceleaşi tactici de transfer a experienţei, practicilor şi structurilor, care au fost aplicate 
în perioada interbelică şi post-belică. Numai că în această perioadă sistemul intern era definitivat 
cu o serie de structuri şi componente funcţionale şi normative care produceau efecte. Specificul 
primei etape de existenţă sistemică deconcentrată (1989 -  august 1991) constă în căutarea de 
repere adecvate de administrare prin dirijare sistemică: paradigma managementului încă nu avea 
rădăcini prinse în accepţiunile de gestionare administrativă a republicii, aflate în ultimele zile de 
administrare unională. Totodată, neavând un profund fundament de tradiţie şi practică 
educaţională de nivel terţiar, sistemul s-a pomenit în derivă: acesta nu avea o miză clară spre care 
să tindă. Principiul centralismului democratic producea, şi produce în continuare, efecte contrare 
voinţei de liberalizare, democratizare şi autonomizare a câmpului educaţiei terţiare interne. Deşi 
au fost utilizate clişee precum: liberalizare, democratizare, descentralizare, autonomizare etc. a 
sistemului educaţiei terţiare, instanţele educaţionale nu dispuneau de  un potenţial necesar 
schimbării într-un timp relativ scurt. Prima acţiune întreprinsă a constat în subminarea 
dependenţei etatiste, ceea ce s-a identificat cu iniţierea procesului de demonopolizare a 
sistemului şi diminuare progresiva a imixtiunilor administrative. Anume din cauza lipsei 
reperelor indispensabile fondării democratice a educaţiei s-a format o stare itractibilă57 asupra 
schimbării sistemice. Vicisitudinile de conjunctură au fost completate şi de succedarea unei crize 
economice, precum şi de modificările politice turbulente. Acestea, cât şi alte cauzalităţi nu au 
oferit o conjunctură prielnică pentru iniţierea procesului de schimbare a opticii de management 

                                                
54 Beleacov, Serghei (2002) Lecţii de economia învăţământului, Moscova, Editura Universităţii de Stat „Înalta 
Şcoală de Economie, Moscova”, p. 272; 
55 A se vedea: Želvys, Rimantas (2005), „Governance of higher education in Lituania: chalenges of the soviet past 
and perspektives of the global future”, Pedagogy Studies (Pedagoghika), issue 76/2005, pag. 7-11;     
56 O descriere şi structurare mai amănunţită a acestei perioade, intervalul anilor 1991-2006, poate fi găsită în: 
Toderaş, Nicolae (2005) „Statutul instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova în viziunea guvernării 
şi a societăţii civile”, Chişinău, Institutul de Politici Publice, pag. 17-20;         
57 din engl. „intractability” – cu sensul de neputinţă;    
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sistemic. Iniţial, decizia politică a fost una de a opta pentru o reformare ideologică – de reparare 
sistemică - şi abia apoi de a înfăptui treptat  o reformare structurală sistemică. 

În statele baltice lucrurile au fost diametral opuse: spiritul libertăţii şi autonomiei academice nu a 
fost extirpat definitiv, iar unele personalităţi universitare au militat pentru păstrarea valorilor 
fundamentale specifice instanţei universitare şi au aşteptat cu încredere conjunctura potrivită.58 
Spiritul de contestare şi de repudiere a  elementelor sovietice de dirijare educaţională, impuse în 
mod arbitrar, a stimulat iniţierea şi definitivarea proceselor de restabilire a instituţiilor, 
instrumentelor şi valorilor universitare specifice universităţilor seculare, cum ar fi: Universitatea 
din Vilinius (a.f. 1579), Universitatea din Tartu (a.f. 1632), Politehnica din Riga (a.f. 1862) 
transformată în 1919 în Universitas Latviensis. În perioada precedentă disoluţiei colosului 
unional (1988-1989) patrimoniul universitar din cele trei state baltice a fost repus în justa sa 
valoare, astfel devenind unul dintre elementele de democratizare a respectivelor entităţi statale. 
Prin urmare, apelul la valorile tradiţionale a facilitat procesul de iniţiere şi continuare a 
schimbărilor în educaţia terţiară din respectivele state. Extinderea comunicării şi cooperării 
internaţionale, schimbarea legislativă, democratizarea instituţională au fost mult mai facile 
tocmai datorită apelului la valorile universitare moştenite din trecutul modern. Totodată, apelul 
la reperele patrimoniului universitar a contribuit şi la democratizarea şi consolidarea instituţiilor 
şi autorităţilor publice şi regimului nou instituit. În cazul Estoniei, schimbarea de paradigmă 
educaţională a constituit o opţiune inevitabilă de a democratiza şi liberaliza statul. Astfel, în 
Estonia, în 1992, s-a întreprins o reformă sistemică prin care s-a modificat filosofia educaţiei, 
relaţia cu statul (finanţare, autorizare şi evaluare), relaţia cu sectorul pentru profit şi cel non-
profit ş.a. În modul acesta întregul sistem educaţional a fost decongestionat de elementele 
sovietice de organizare, funcţionare şi dirijare sistemică. În 1995 a intrat în vigoare o lege 
distinctă privind activitatea universităţilor, care a introdus elemente „revoluţionare” în ceea ce 
priveşte managementul sistemic şi instituţional.59 La fel, reforme sistemice au fost înfăptuite şi în 
Cehia, Slovenia, Ungaria, precum şi în Georgia (iniţiată în 2004 şi încă nedefinitivată). 

Având în vedere experienţa „balticilor”, în cazul Republicii Moldova reforma educaţiei terţiare 
s-a produs sub două aspecte esenţiale. În prima fază (1990 - 1993), a fost efectuată o corectură 
sistemică.  În cea de a doua fază (1993-prezent), au fost întreprinse reforme de modernizare 
sistemică. În ceea ce priveşte faza corecturii sistemice, una dintre direcţiile interne ale politicii 
educaţionale s-a focalizat pe un proces de autodefinire normativă şi funcţională.60 Aceasta, în 
primul rând, a însemnat o decongestionare ideologică a curriculumului. Apoi, în al doilea rând, a 
însemnat o schimbare a abordării privind administrarea sistemică. Totuşi, guvernele perioadei de 
tranziţie au fost concentrate pe diminuarea efectelor şi nu pe elucidarea cauzalităţilor, care îşi au 
originea încă din perioada sovietică. O analiză  mai amănunţită asupra principalelor schimbări 
sistemice a educaţiei terţiare interne este întreprinsă în capitolul următor. 

 

*** 

Excursul istoriografic a fost necesar pentru a înţelege care sunt cauzele producătoare de  efecte în 
această perioadă îndelungată şi emergentă a tranziţiei sociale şi economice. Astfel, s-a putut 
remarca că sistemul educaţiei terţiare nu are o istorie atât de îndelungată, iar lipsa tradiţiei 
academice îşi expune faţeta negativă, atât asupra înfăptuirii actului educaţional, cât şi asupra 
înfăptuirii actului administrativ. Totodată, în urma acestui sub-capitol pot fi extrase următoarele 
concluzii: 

                                                
58 A se vedea Aaviksoo, Jaak (2006) „The governance of higher education systems” in Kohler, Jürgen;  Huber, 
Josef (eds.) (2006) Higher education governance between democratic culture, academic aspirations and market 
forces, Strasbourg, Council of Europe Publishing, pag. 176-177; 
59 ibidem; 
60 A se vedea Hotărârea Parlamentului Nr. 337, din 15 decembrie 1994, cu privire la Concepţia dezvoltării 
învăţământului în Republica Moldova şi la formarea Consiliului Coordonator pentru desfăşurarea reformei 
învăţământului; 
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• Apariţia şi dezvoltarea instituţiilor de educaţie terţiară în regiunea pruto-nistreană este un 
fenomen relativ întârziat. Din această cauză nu s-a putut crea o cultură managerială 
autohtonă fundamentată pe logica libertăţii academice şi autonomiei instituţionale, care, 
în perioada tranziţiei, să fundamenteze şi să susţină schimbarea opticii de management 
sistemic şi instituţional specific abordării guvernanţei; 

• Atât în perioada interbelică, cât şi în perioada sovietică, modelele de management sistemic 
au fost transferate în mod mecanic şi  au ţinut să transpună logica şi practica administrativă 
a autorităţilor publice, precum şi cea de partid - pentru perioada sovietică; 

• Dezvoltarea sistemului educaţiei terţiare a reprezentat mai degrabă o voinţă şi 
disponibilitate politică a macro-sistemului administrativ, decât o necesitate internă a 
elitei culturale sau a celei administrative. De aceea, presiunea socială rămâne a fi destul 
de limitată în ceea ce priveşte asigurarea calităţii actului educaţional, accesibilităţii şi 
modului de finanţare a acestui nivel educaţional; 

• În perioada sovietică dezvoltarea sistemului educaţiei terţiare s-a efectuat în mod 
extensiv, fără o adaptare la necesităţile reale ale beneficiarilor direcţi şi ţinând cont doar 
de necesităţile economice planificate.  Acest aspect este transmis actualului cadru de 
management sistemic, care poate fi caracterizat a fi rigid şi ostil în procesul de selecţie şi 
instruire a beneficiarilor direcţi; 

• Sistemul sovietic al educaţiei terţiare a fost dependent de fluctuaţiile economice, iar 
această stare de fapt s-a moştenit şi pentru perioada post-sovietică şi chiar s-a amplificat 
datorită reformelor neconcordante şi lipsite de viziune economică şi socială. 

În următoarele subcapitole vor fi dezvoltate mai pe larg anumite aspecte precizate în conchiderea 
de mai sus.  
 
2.2. De la dirijare sistemică către o guvernanţă sistemică incipientă 
În perioada anilor 1991 – 2008 în sistemul educaţiei terţiare interne au fost înfăptuite câteva 
tactici radicale de organizare sistemică. După cum am specificat în paragraful 2.1.3, în această 
perioadă pot fi remarcate mai multe etape distinctive, fiecare dintre acestea având un element 
cheie important. De exemplu până în 1993, dezideratul a fost ca sistemul educaţiei terţiare să se 
„descătuşeze” de principiile şi mecanismele de administrare specifice perioadei sovietice.61 
Pentru anul 1995 a fost specific procesul de definitivare a cadrului legislativ în domeniul 
educaţiei, iar pentru perioada 2000 a fost specifică predominanţa instituţiilor private de educaţie 
terţiară. Pentru anul 2005 evenimentul semnificativ a constat în aderarea Republicii Moldova la 
Procesul Bologna. Pe când,  anului 2007 i-a fost specifică predominanţa instituţiilor de stat de 
educaţie terţiară şi sporirea intervenţiilor guvernamentale în managementul sistemic. 
Din punctul de vedere al înfăptuirii actului educaţional, în perioada de tranziţie s-au evidenţiat 
următoarele schimbări evolutive: 

 curriculumul programelor oferite de instituţiile educaţionale terţiare a fost 
actualizat şi decongestionat de ideologia specifică perioadei sovietice; 

 au fost iniţiate şi dezvoltate demersuri de corelare şi adaptare a curriculumului  la 
cerinţele sectorului pieţei, precum şi a societăţii civile, inclusiv prin tactici de 
modularizare curriculară;  

 a fost introdus un mecanism de acreditare a prestatorilor de servicii educaţionale 
terţiare prin crearea unui departament specializat în cadrul Ministrului Educaţiei;  

 a fost introdus nivelul ISCED 4 prin reformarea unor unităţi non-universitare 
(colegiile); 

 s-a trecut la sistemul de cicluri universitare (licenţă şi master),  a fost introdus 
Sistemul European de Credite Transferabile, precum şi Suplimentul de diplomă, 
demersuri corespunzătoare  demersului de aderare la Procesul Bologna (mai 2005); 

                                                
61 idem; 
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 a fost iniţiată procedura de elaborare a Cadrului Naţional de Calificări, în 
convergenţă cu Cadrul European al Calificărilor (EQF), iar Nomenclatorul 
Specializărilor a fost adaptat la noile rigori de înfăptuire a actului educaţional;  

 a fost iniţiată procedura de concepere a unui cadru normativ şi procedural privind 
asigurarea şi promovarea calităţii în educaţia terţiară. 

Modificările respective, fie au precedat, fie au succedat principalele secvenţe de reformare 
sistemică. Aşa cum am enunţat în paragraful 2.1.3 iniţial, sistemul educaţiei terţiare a cunoscut o  
reformare ideologică – de reparare sistemică şi adaptare treptată la noile condiţii politice, sociale 
şi economice (specifică perioadei 1989 - 1994). Abia în perioada 1994-1998 s-a înfăptuit treptat  
o reformare structurală care a constat în elaborarea şi adoptarea unui nou cadru legislativ; 
materializarea schimbării opticii de management sistemic şi iniţierea formării şi perfecţionării 
cadrelor didactice conform noilor prevederi legale şi normative. În anul 2000 s-a remarcat 
necesitatea iniţierii  unei reforme de modernizare a sistemului educaţional, inclusiv a nivelului 
educaţiei terţiare, deoarece principiile şi practicile nu mai corespundeau cu valenţele europene 
din domeniul educaţional. Astfel, din 2001 şi până în prezent sistemul educaţiei terţiare se află în 
proces de reformă şi de modernizare, fără ca aceasta să se înfăptuiască în mod concret, exceptând 
condiţionările impuse de aderarea la Procesul Bologna. Deşi modernizarea educaţiei terţiare ar 
trebui să fie un proces de reformare continuă prin care sistemul să anticipeze sau să se 
contextualizeze noilor rigori economice şi sociale, în Republica Moldova acest tip de reformă 
este înţeleasă ca o reformă structurală şi secvenţială din punct de vedere temporal. Ori, o 
asemenea confuzie tipologică provoacă înfăptuirea de acţiuni inadvertente şi neconcordante, 
uneori soldate cu blocări sau opuneri consistente din motive culturale, sociale, organizaţionale şi 
psihologice. Astfel, începând cu paragrafele următoare descriu modul în care logica şi iniţiativa 
reformatoare a fost iniţiată, sprijinită şi blocată. 
 

2.2.1 Specificitatea internă a cadrului legislativ şi normativ 
Unul dintre elementele cheie ale primei etape din perioada tranziţiei se identifica prin 
definitivarea cadrului legislativ al domeniului educaţional per ansamblu. În 1995 a intrat în 
vigoare Legea Învăţământului (nr. 547-XIII din 21 iulie 1995), care se referă şi la nivelul 
educaţiei terţiare.62 Pe parcursul anilor 1995 – 2000 cadrul normativ specific nivelului educaţiei 
terţiare a fost definitivat şi ajustat necesităţilor şi dorinţelor politice specifice diverselor perioade 
de guvernare. De exemplu, în perioada anilor 1998 – 2001 sistemul educaţiei terţiare a beneficiat 
de prevederi mult mai liberale de timpul soft law, faţă de perioada post 2001, când se manifestă 
tendinţa de reglementare de tipul hard law.  
Ca aspect de fundamentare legislativă, în prezent sistemul educaţiei terţiare interne este 
reglementat prin Legea Învăţământului, adoptată la 21 iulie 1995. Elaborată şi definitivată în 
temeiul Constituţiei Republicii Moldova (art. 35) şi al Concepţiei Învăţământului din 1994, 
Legea Învăţământului este caracterizată a fi o lege generală. Totodată, aceasta se focalizează mai 
degrabă pe aspectele ce ţin de procesul formal al învăţământului şi nu vizează şi aspectele 
complementare procesului de învăţământ - inerente educaţiei. În acest mod, nivelul terţiar este 
reglementat printr-o formă tematic-integrată în structura textuală a legii. Potrivit legii alin. 1, art. 
26 din lege,  scopul educaţiei terţiare constă în: 

a) formarea unei personalităţi multilateral dezvoltate şi creative, pregătirea, 
perfecţionarea şi recalificarea la nivel superior a specialiştilor şi a cadrelor ştiinţifice 
în diverse domenii; 

b) asigurarea aspiraţiilor personalităţii de a-şi  aprofunda şi extinde studiile; 
c) promovarea cercetării ştiinţifice şi implementarea  rezultatelor ei; 
d) păstrarea,  îmbogăţirea  şi propagarea patrimoniului  ştiinţific, tehnic, artistic şi 

cultural. 

                                                
62 Legea utilizează expresia de „învăţământ superior” , care însumează nivelurile ISCED4, ISCED5 şi ISCED6;    
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Este de remarcat faptul că scopurile stipulate de lege sunt extrem de generaliste şi nespecifice 
condiţiilor sociale şi economice actuale: apropierea Republicii Moldova de standardele 

europene
63 - ceea ce implică indispensabil dezvoltarea unei economii şi a unei societăţi 

competitive bazate pe cunoaştere. Prin urmare, fiind depăşite, scopurile de ghidare a educaţiei 
terţiare interne  nu răspund realităţilor actuale, iar sistemul practic se află în derivă vizionară. 
Din punctul de vedere al managementului sistemic al nivelului educaţiei terţiare, Legea 
Învăţământului este fundamentată pe următoarele trei principii64: 

� descentralizare verticală şi orizontală a responsabilităţilor manageriale şi funcţionale 
specifice educaţiei terţiare; 

� introducerea procedurilor de monitorizare, evaluare, licenţiere şi acreditare a prestatorilor 
de servicii educaţionale de nivel terţiar; 

� fundamentarea sistemică în baza conceptelor de autonomie universitară şi libertate 
academică, specifică activităţii didactice, ştiinţifice şi publicistice. 

Deşi sistemul educaţiei terţiare este organizat în temeiul principiilor mai sus amintite, acestea nu 
au fost şi nici nu sunt aplicate în mod adecvat. Metaforic vorbind, principiile sunt „de vitrină”, 
iar apelul instituţiilor la acestea se soldează cu eşecuri constante şi tendinţe opuse şi recurente 
(hipercentralizare, dirijare, sancţionare). De exemplu, datorită faptului că principiul autonomiei 
universitare nu este clar definit în textul legii, principiul este uzitat doar în aspectele de stabilire a 
curriculei, şi aproape deloc în ceea ce priveşte utilizarea resurselor financiare, dezvoltării şi 
extinderii instituţionale ş.a. Din cauză că actele normative şi metodologice specializate nu 
reglementează modul de aplicare a principiului, autonomia  instituţională este aplicată conform 
metaforei proporţiei iceberg-ului, iar controlul autorităţilor, mai ales a organelor publice centrale 
(supreme), asigura menţinerea etanşă a managementului sistemic65. 
Odată cu adoptarea în 1995 a cadrului legislativ s-a schiţat o etapă tranzitorie de 10 ani, până în 
2005, pentru înfăptuirea unei reforme structural-sistemice. Astfel, paragraful 1 al articolului 66 
din Legea Învăţământului stabileşte perspectiva de reformă structural-sistemică şi punctează 
elaborarea Programului de stat de dezvoltare a învăţământului pentru perioada 1996-2005. Este 
de remarcat că reforma structural-sistemică de jure nu s-a înfăptuit, iar de facto s-a revenit la 
practicile şi mecanismele care tocmai justificau aprofundarea reformei: ideologizare, centralism, 
finanţare globală, intervenţionism politic, planificare unilaterală, sancţionare etc. Din acest punct 
de vedere se poate afirma că reforma sistemului educaţional în ansamblu a eşuat şi pentru 
înfăptuirea dezideratului de „integrare europeană” este nevoie de o eminentă relansare a 

procesului de elaborare a unei strategii de reformare structural-sistemică a sectorului 
educaţional în ansamblul său arhitectural, şi a educaţiei terţiare, în particular. 
După intrarea în vigoare a Legii Învăţământului, s-a instituit un proces mai îndelungat de 
elaborare şi definitivare a cadrului normativ şi metodologic, ceea ce a avut consecinţe negative 
asupra evoluţiei sistemului educaţiei terţiare interne66. De exemplu, Legea cu privire la evaluarea 
şi acreditarea instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova (Legea Nr.1257 - XIII) a fost 
adoptată abia la 16 iulie 1997, iar Regulamentul de Acreditare şi Evaluare a instituţiilor de 
învăţământ a fost adoptat abia la 4 iunie 1999 (Legea Nr. 423-XIV),  Legea Academiei 
Republicii Moldova (2000), Codul cu privire la ştiinţă şi inovare (2004),  Regulamentul cu 

                                                
63 conform viziunii de dezvoltare a ţării stipulate în Strategia Naţională de Dezvoltare pe anii 2008 – 2011;   
64 coroborat cu Tiron, Ştefan et. al (2003) Higher Education in the Republic of Moldova, Bucharest, CEPES-
UNESCO, pag. 33; 
65 A se vedea cazul rectorilor interimari, care, nu sunt confirmaţi în funcţie de către Guvern, din diverse motive 
politice, deşi cadrul metodologic pentru alegerea rectorilor este aprobat şi intrat în vigoare începând cu 1996 (a se 
vedea Hotărârea Nr. 112 din  28.02.1996 despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
concursului pentru postul de rector al instituţiei de învăţământ superior universitar).  Până la momentul redactării 
prezentului document în această situaţie se aflau 6 rectori. În acest caz, managementul sistemic este înfăptuit 
necalitativ, deoarece rectorii interimari nu posedă o responsabilitate deplină - competenţele acestora sunt volatile  şi 
aceştia sunt vulnerabili din punct de vedere politic şi administrativ; 
66 Anumite aspecte nici până în prezent nu sunt reglementate din punct de vedere normativ şi metodologic anumite 
aspecte de management sistemic: modul de finanţare a instituţiilor; modul de asigurare şi promovare a calităţii etc.; 
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privire la activitatea Consiliului Naţional de Formare Continuă (2004). Cu toate că procesul de 
reglementare sistemică s-a produs în mod emergent, se poate conchide că la acest moment cadrul 
normativ şi metodologic privind managementul sistemului educaţiei terţiare interne încă nu este 
pe deplin definitivat. Multiple aspecte rămân a fi încă nereglementate în mod corespunzător 
(aspectul mobilităţii academice sau cel al constituirii consorţiilor instituţionale), iar altele sunt 
supra-reglementate (aspectul managementului financiar). 
Actuala Lege a învăţământului a cunoscut în decursul aplicării sale mai multe modificări şi 
completări. Cea mai importantă modificare asupra sistemului de educaţie terţiară s-a produs în 
2005 când Republica Moldova a aderat la Procesul Bologna. Astfel, prin Legea 72-XVI din 5 
mai 2005 s-au operat modificări legislative care au vizat aspectele funcţionale ale sistemului: 
trecerea la sistemul de cicluri universitare, aplicarea ECTS, eliberarea Suplimentului de Diplomă 
ş.a. În schimb, în urma modificărilor legislative s-au înregistrat întârzieri importante în privinţa 
definitivării şi aplicării prevederilor normative şi metodologice privind aplicarea prevederilor 
Procesului Bologna.67 De exemplu, Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare 
de masterat, ciclul II, a fost aprobat abia la 24 decembrie 2007. Mai mult decât atât, unele 
aspecte specifice dimensiunii Procesului Bologna sunt aplicate în mod inadvertent şi confuz. 
 

2.2.2 Specificitatea sistemică internă 
Conform cadrului legal care reglementează structura şi funcţionarea sistemului intern al educaţiei 
terţiare poate fi dedus considerentul că sistemul este centralizat. Totodată,  de jure conţine şi 
elemente descentralizate, care de facto sunt circumscrise logicii de management centralist şi 
dirijist. Din Figura 5 se poate observa că sistemul (încadrat în cadrul punctat) este structurat pe 
verticală. Prin urmare, din punctul de vedere al prevederilor legale, managementul sistemic se 
efectuează prin intermediul paradigmei de dirijare sistemică, ceea ce permite macro-sistemului 
administrativ să elaboreze şi să decidă politicile. Astfel, actorii executanţi nu participă în mod 
direct în procesul de elaborare a politicilor. Departajarea de roluri nu se aplică în cazul 
Academiei de Ştiinţe din Moldova, care este un organism intermediar de elaborare şi execuţie a 
politicilor. La intersecţia de elaborare şi execuţie intervin şi o serie de entităţi de specialitate cu rol 
de consultare şi reprezentare, cum ar fi Colegiul MET şi Consiliul Rectorilor. În cele ce urmează 
voi descrie schematic atribuţiile fiecărui nivel şi grup de actori. Acolo unde este contextul potrivit, 

                                                
67 A se vedea Toderaş, Nicolae (2007) „Politica educaţională la doi ani de implementare a PAUERM: un nou impuls 
pentru perioada 2008 – 2011”, Chişinău, Centrul Analitic „Expert Grup”, Editura Bons Offices; 
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voi efectua o analiză critică privind rolurile şi competenţele respectivelor structuri. 
I) Autorităţi publice specifice sferei macro-sistemului administrativ (macro-nivel): 
� Autorităţi (organe) publice supreme: au atribuţii de decidere, precum şi de iniţiativă a 

politicilor publice, documentelor legislative şi normative din domeniul educaţiei terţiare. Aşa 
cum este prezentat în figură nivelul de decidere nu face parte din sistemul intern al educaţiei 
terţiare. 
o Parlamentul – are rol de iniţiativă legislativă, precum şi de dezbatere şi adoptare a 

cadrului legislativ intern din domeniul educaţiei. În cadrul instituţiei legislative 
funcţionează  Comisia pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, tineret, sport şi mijloace de 
informare în masă, ca structură de lucru a legislativului; 

o Preşedintele prin intermediul Aparatului Preşedintelui – are rolul de iniţiativă şi 
promulgare legislativă, precum şi de adoptare a propunerilor Guvernului. O 
particularitate distinctă spaţiului educaţional intern constă în faptul că, conform legislaţiei 
în vigoare, Preşedintele Republicii Moldova are şi atribuţii de coordonare managerială a 
Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova; 

o Guvernul – fiind un organ intermediar (decidere – elaborare), are competenţe de iniţiere 
şi decidere primară a politicilor educaţionale şi înaintarea acestora către instituţia 
legislatoare. Totodată, în contextul coordonării specializate a nivelului terţiar de educaţie,  
Guvernul are rolul de coodonare de ansamblu a procesului educaţional. 

� Autorităţi (organe) de specialitate ale administraţiei publice centrale: sunt situate în 
nivelul de elaborare a politicilor şi au rolul de gestionare şi promovare a politicilor sectoriale şi 
orizontale. Pentru educaţia terţiară pot fi distinse două categorii de autorităţi de specialitate: 
o Autorităţi ministeriale care reglementează aspecte şi proceduri generale de funcţionare 

a sistemului educaţional. De exemplu, Ministerul Finanţelor (MF) elaborează şi 
înaintează spre implementare reglementările şi procedurile de finanţare a instituţiilor de 
educaţie terţiară. Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC) elaborează şi înaintează 
spre aprobare şi implementare Planurile anuale şi multi-anuale de admitere. 
Comportamentul decizional este de tipul de sus în jos, astfel că Ministerul Educaţiei şi 
Tineretului (MET) este doar o entitate executorie şi de promovare a prevederilor 
elaborate de autorităţile care reglementează proceduri generale de funcţionare a 
sistemului educaţional; 

o Autorităţi ministeriale care coordonează şi reglementează aspecte şi proceduri de 
înfăptuire a politicilor educaţionale. În această categorie se înscriu entităţile ministeriale 
care au rolul de elaborare şi promovare a politicilor specifice educaţiei terţiare: 
Ministerul Educaţiei şi Tineretului (MET), precum şi alte ministere coordonatoare (M 
coord) pe diverse specialităţi de activitate (Ministerul Sănătăţii pentru specialităţile din 
domeniul ştiinţelor medicale, Ministerul Apărării pentru specialităţile din domeniul 
apărării şi securităţii, Ministerul Culturii şi Turismului pentru specialităţile din domeniul 
de arte etc. [a se vedea paragraful 2.3.1]). 
Conform prevederilor Legii Învăţământului (art. 41)  MET este organul central al 
administraţiei publice în domeniul învăţământului. În acest sens, atribuţiile MET constau 
în reglementarea şi monitorizarea modului general de înfăptuire a politicilor specifice 
educaţiei terţiare, precum şi în reglementarea şi coordonarea activităţii structurilor şi  
instituţiilor subordonate. Pe când, conform art. 42 din Legea Învăţământului, rolul 
celorlalte Ministere coodonatoare este să: 
• elaboreze direcţiile principale ale învăţământului de specialitate, standardele 

educaţionale de stat şi să controleze realizarea lor; 
• asigure finanţarea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor terţiare de 

educaţie subordine. 
În vederea înfăptuirii politicilor educaţionale specifice educaţiei terţiare MET îşi 
coordonează activitatea cu ministerele şi departamentele de resort în domeniul educaţiei 
terţiare, unde se înscriu entităţile ministeriale coodonatoare precizate anterior. 
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Direcţia de învăţământ superior şi postuniversitar reprezintă compartimentul MET 
responsabil pentru elaborarea politicilor în domeniul educaţiei terţiare. Potrivit aliniatului 
5 al articolului 41 din Legea Învăţământului, MET are următoarele competenţe în 
domeniul managementului sistemului de educaţie terţiară: 
• elaborează strategia şi promovează politica de stat în sfera învăţământului; 
• elaborează strategia şi dirijează executarea planurilor de dezvoltare continuă a bazei 

tehnico-materiale; 
• elaborează standardele educaţionale de stat şi controlează realizarea lor; 
• participă la elaborarea planurilor şi cotelor de admitere; 
• evaluează şi acreditează instituţiile de învăţământ; 
• coordonează împreună cu alte ministere şi departamente, activitatea de cercetare 
ştiinţifică din instituţiile subordonate de învăţământ superior şi de cercetare; 

• elaborează, împreună cu Ministerul Finanţelor, normativele şi modul de finanţare de 
către stat a sistemului de învăţământ; 

• coordonează activitatea financiară a instituţiilor de învăţământ subordonate; 
• avizează conferirea titlurilor didactice de profesor universitar şi de conferenţiar 

universitar (docent); 
• elaborează şi aprobă statutul-tip al instituţiilor de învăţământ superior. 
În principiu, aceste roluri se regăsesc şi în Hotărârea Nr. 976, din 12.08.2008 cu privire la 
aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al 
Ministerului Educaţiei şi Tineretului. Noul Regulament de organizare şi funcţionare a 
MET, are în vedere câteva aspecte privind dezagregarea ministerială, de exemplu 
introducerea „Agenţiei de Asigurare a Calităţii” în subordinea MET ca structură distinctă. 
Rolurile precizate mai sus indică faptul că MET se ghidează după o abordare dirijistă a 
sistemului educaţiei terţiare şi nu concepe acceptarea mecanismelor participative, 
specifice abordării guvernanţei sistemice. Deopotrivă, se poate deduce că rolurile 
atribuite nu concep existenţa abordării de delegare prin descentralizare şi dezagregare 
sistemică a sarcinilor. Drept urmare, între entitatea ministerială şi celelalte instituţii şi 
organizaţii subordonate nu există o delimitare coerentă de roluri, funcţii şi sarcini. 
Tocmai de aceea, MET este supraaglomerat cu sarcini şi activităţi care nu fac altceva 
decât să blocheze capacitatea administrativă de concepere şi promovare a politicilor 
educaţionale specifice educaţiei terţiare. În acest caz, dezinteresul de creare a unor reale 
agenţii autonome specializate pe diverse componente (finanţare, evaluare şi acreditare, 
mobilitate educaţională, cooperare europeană şi internaţională) se dovedeşte a fi o 
abordare defectuoasă sectorului educaţional, per ansamblu. 
Pe de o parte, factual vorbind, în condiţiile hiper-centralizării sistemice, se evidenţiază 
capacitatea redusă de prognoză a MET. De exemplu, în Planul de Dezvoltare 
Instituţională (PDI) 2009-2011 a Ministerului Educaţiei şi Tineretului68, se recunoaşte 
această problemă, dar ea este considerată ca fiind inerentă întregului sistem al educaţiei 
terţiare. În esenţă, în PDI se mai recunoaşte că „situaţia Ministerului Educaţiei şi 
Tineretului, existentă la moment, cu resurse umane şi mijloace financiare limitate, este 
una problematică”. Totodată, deşi PDI valorifică elemente specifice paradigmei Noului 
Management Public (NMP), în fond acesta conţine stipulări confuze şi opuse paradigmei 
NPM. Prin urmare, este vizibil faptul că din cauza cerinţelor enunţate de nivelul superior, 
entitatea ministerială încă nu conştientizează cât de ample ar trebui să fie schimbările 
iniţiate şi cum anume ar trebui fundamentată şi implementată reforma sistemului 
educaţional intern, mai ales a sistemului educaţiei terţiare. Practic nici o valoare precizată 

                                                
68 Documentul a fost aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 2.3 din 14 iulie 
2008 şi poate fi găsit la adresa: 
http://www.edu.md/files/unsorted/Planul%20de%20Dezvoltare%20Institutionala%20al%20Ministerului%20Educati
ei%20si%20Tineretului%20(2009-2011).doc, ultima dată accesat la 15 august 2008; 
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de PDI nu este înfăptuită în mod corespunzător. MET rămâne o organizaţie închisă, 
refractară, opacă, inflexibilă, neprofesionalistă (în sensul birocratic)69. De exemplu, chiar 
dacă MET are un site propriu, acesta nu este actualizat în mod comprehensiv şi nu 
reprezintă o platformă virtuală pentru stimularea co-participării factorilor interesaţi. În 
principal, acest instrument este utilizat pentru anunţuri şi informaţii curente şi nicidecum 
pentru furnizarea informaţiilor complete specifice funcţionării sistemului educaţional 
(date statistice actualizate, proceduri şi reglementări actuale sau supuse dezbaterii publice 
tematic şi calendaristic structurate etc.). În formula în care arată la acest moment site-ul 
www.edu.md se poate conchide că transparenţa instituţională este limitată şi subestimată. 
Pe de altă parte, conceptual vorbind70, MET se ghidează după premise decizionale 
specifice modelului închis privind funcţionarea şi reglementarea sistemului educaţiei în 
general. Din cuprinsul PDI se poate deduce faptul că MET conştientizează că 
incertitudinile sistemice sunt interne sistemului educaţional. Prin urmare, opţiunea viabilă 
de reducere şi eliminare a incertitudinilor rezidă în hiper-centralizarea sistemului. La 
acest fenomen sistemic se mai cumulează şi factorul politic. 
Deşi nu are capacitatea şi resursele necesare, MET continuă să utilizeze tehnici dirijiste 
tocmai pentru a se asigura că factorii „supărători” sunt eliminaţi,  iar cei „temerari” sunt 
neutralizaţi. Mai mult decât atât, însăşi definiţia privind ceea ce sunt politicile publice cu 
care operează MET este specifică abordării centraliste şi dirijiste (de sus în jos) a 
sistemului educaţiei terţiare71. În acest context, schimbarea opticii de management 
sistemic este periclitată de promovarea unei înţelegeri potrivnice descentralizării şi 
dezagregării sistemice, precum şi stimulării co-participării active a stakeholderilor 
sistemici şi a factorilor interesaţi (grupuri de presiune reprezentative, grupuri de 
expertiză, alte entităţi sociale şi epistemice interne şi externe). Deopotrivă, PDI 
precizează că aportul societăţii civile este minim, iar societatea civilă este considerată a 
fi, în mare parte, beneficiară a politicii. Ori, în realitate, tocmai societatea civilă 
impulsionează schimbarea şi reforma sistemică prin elaborarea şi promovarea unor 
propuneri pertinente de politici publice, iar MET le omite şi le consideră a fi „deviante” 
de la accepţiunea macro-sistemului administrativ. 
Trecând peste aspectele negative dezvoltate mai sus şi având în vedere accepţiunea 
incrementalistă a reformei sistemice, trebuie de specificat faptul că dacă cel puţin 50% 
din prevederile specificate în PDI vor fi implementate în perioada preconizată, atunci se 
va contribui la schimbarea paradigmei de management sistemic al educaţiei terţiare. 

II) autorităţi publice specifice cu rol de coordonare a sistemului educaţiei terţiare interne 
(mezo-nivel). Aceste entităţi organizaţionale au atribuţii de execuţie, coordonare, precum şi de 
transpunere a politicilor şi tacticilor aprobate specifice sistemului educaţiei terţiare. Unele 
structuri din acest nivel au atribuţii de consultare şi reprezentare pentru deciderea şi 
implementarea politicilor publice din domeniul educaţiei terţiare. În acest nivel pot fi identificate 
trei tipuri de instituţii coordonatoare: (a) Instituţii intermediare – Academia de Ştiinţe a 
Moldovei; (b) agenţii guvernamentale şi structuri ministeriale specializate; (c) structuri 
consultative specializate (în Figura 5 acestea sunt delimitate printr-un cadran distinct). 
� Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) - este „unica instituţie publică de interes naţional 

în sfera ştiinţei şi inovării, coordonator plenipotenţiar al activităţii ştiinţifice şi de inovare, 
cel mai înalt for ştiinţific al ţării şi consultantul ştiinţific al autorităţilor publice ale 
Republicii Moldova”72. În temeiul Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, Academiei i se 

                                                
69 Unele dintre aceste caracteristici sunt precizate şi de PDI în analiza SWOT privind activitatea MET, a se vedea 
pag. 10 din PDI; 
70 identificată în PDI ca „abordare ştiinţifică”; 
71 de exemplu, pentru a defini ce sunt politicile publice, PDI utilizează următoarea accepţiune: „un set de decizii 
interdependente luate de un actor politic sau de un grup de actori politici în vederea soluţionării unei probleme de 
interes general”;    
72 conform art. 71 şi 72 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare şi conform art. 4 al Statutului AŞM; 
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deleagă competenţele Guvernului în sfera ştiinţei şi inovării, precum şi în promovarea 
inovaţiilor şi transferului tehnologic. În acest sens, AŞM este reprezentată de către 
preşedintele AŞM în cadrul Cabinetului de Miniştri. Anume acest aspect generează confuzia 
tipologică a acestei instituţii. Pe de o parte, AŞM este  o instituţie cu rol de execuţie în 
sectorul ştiinţei, inovării şi implicit în sectorul educaţiei. Pe de altă parte, AŞM este o 
instituţie cu rol de elaborare a politicilor din domeniul educaţional.  În urma acestei 
duplicităţi de atribuţii, AŞM devine o instituţie intermediară care poate fonda şi instituţii de 
învăţământ liceal, superior şi postuniversitar.73 Acest statut duplicitar îi oferă AŞM 
prerogative sistemice discreţionare şi preferenţiale, ceea ce împiedică dezvoltarea sustenabilă 
a sistemului educaţiei terţiare. 
Din punctul de vedere al promovării ideii schimbării opticii privind managementul educaţiei 
terţiare, AŞM se constituie într-un eminent factor de periclitare a modului de înfăptuire a 
schimbărilor sistemice. Comportamentul AŞM în această direcţie se explică prin faptul că din 
cauza resurselor limitate, orice schimbare sistemică îi poate cauza un recul de autoritate 
sistemică. De exemplu, autonomizarea educaţiei terţiare creează condiţii propice pentru ca 
universităţile să-şi dezvolte propriile programe de cercetare şi inovare.  În temeiul accepţiunii 
de conectivitate a formării profesionale cu cercetarea ştiinţifică, universităţile vor concura în 
mod direct cu AŞM pentru accesarea fondurilor publice alocate domeniului de cercetare. În 
prezent, AŞM deţine monopolul asupra resurselor de cercetare şi inovare. La rândul ei,  AŞM 
este o instituţie de redistribuire a fondurilor pentru instituţiile de educaţie terţiară. În această 
ordine de idei, rolul AŞM este supraestimat în detrimentul celorlalţi actori sistemici. 

� Agenţii  guvernamentale şi structuri ministeriale specializate.  Aceste structuri au rolul de 
transpunere şi monitorizare a tacticilor de înfăptuire a politicilor. Din această gamă de 
instituţii şi structuri pot fi menţionate următoarele: 
o Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA) - este o structură autonomă cu 

statut de persoană juridică, fondată în baza principiului dezagregării sistemice.  Conform 
prevederilor art. 90 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, 
CNAA este agenţia administraţiei publice centrale în domeniul evaluării şi acreditării 
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, precum şi al atestării cadrelor ştiinţifice şi 
ştiinţifico-didactice de înaltă calificare; 

o Departamentul de Evaluare Academică şi Acreditare (DEAA) - este o structură în 
componenţa MET, care are rolul de acreditare şi evaluare a instituţiilor de educaţie 
terţiară de stat şi particulare. Este de observat că procesul de evaluare şi acreditare 
academică nu este descentralizat şi autonomizat astfel încât să genereze încredere şi 
transparenţă asupra procesului. Totodată, prin PDI se punctează faptul că MET este 
supraaglomerat cu chestiuni care nu ţin neapărat de atribuţiile directe ale Ministerului. 
Astfel, în cadrul obiectivului specific fortificării capacităţilor instituţionale ale MET este 
prevăzută crearea Agenţiei de Acreditare şi Asigurare a Calităţii în Educaţie. 

� Structuri consultative specializate: au rolul de coordonare operaţională a sistemului 
educaţiei terţiare interne. Acestea sunt: 
o Colegiul Ministerului Educaţiei şi Tineretului – este o structură consultativă, 

componentă a MET, cu rol de dezbatere şi aprobare/validare a diverselor politici şi tactici 
de politici educaţionale, implicit şi cele specifice educaţiei terţiare. Colegiul este format 
din 15 membri, conform principiului reprezentării nivelurilor şi tipurilor de instituţii 
educaţionale. Din colegiu mai fac parte reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi 
locale, reprezentanţi ai sindicatelor şi diverselor grupuri reprezentative şi de presiune; 

o Consiliul Naţional pentru Formare Continuă (CNFPC) – este o structură cu rol 
consultativ, creată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 611 din 15 
februarie 2002. CNFPC are ca scop elaborarea propunerilor privind strategia dezvoltării 

                                                
73 AŞM deja a înfiinţat un liceu şi o universitate proprie. Universitatea AŞM a fost înfiinţată în aprilie 2007, iar în 
anul de studii 2008-2009 în cadrul acestei instituţii vor studia 65 de studenţi în ciclul de studii universitare de 
masterat în 4 domenii de studii: biologie, chimie, ecologie şi fizică; 
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sistemului naţional de formare profesională continuă, promovarea politicii statului în 
domeniul perfecţionării şi recalificării cadrelor din economia naţională în conformitate cu 
cerinţele economiei de piaţă, precum şi cu tendinţele de dezvoltare a formării 
profesionale continue în spaţiul european.74 Potrivit art. 3 din Regulamentul cu privire la 
activitatea CNFPC, această structură este subordonată Prim-ministrului Republicii 
Moldova şi este formată din reprezentanţi ai mai multor ministere de linie şi de specialitate, 
precum şi reprezentanţi ai departamentelor de stat, sindicatelor, patronatului. Totodată, din 
CNFPC fac parte reprezentanţi ai administraţiei publice şi locale, ai instituţiilor de 
învăţământ superior şi ai instituţiilor specializate de formare profesională continuă; 

o Consiliul  Rectorilor – este o structură cu rol consultativ, care reuneşte rectorii tuturor 
instituţiilor de educaţie terţiară din Republica Moldova. Consiliul Rectorilor participă în 
procesul de consultare a principalelor politici în domeniul educaţiei terţiare, precum şi 
impulsionează procesul de elaborare, decidere sau implementare a politicilor şi tacticilor 
specifice educaţiei terţiare. 

III) Instituţii, organizaţii şi structuri executoare (mezo-nivel). 
Instituţii de prestare a serviciilor educaţionale de nivel terţiar (IET) de stat şi private şi care în 
câmpul educaţional intern se identifică prin universităţi, academii, institute. Sunt considerate 
instituţii strict executante a politicilor educaţionale prin înfăptuirea actului educaţional propriu-zis. 
IET nu au roluri de co-participare directă în procesul de elaborare şi definitivare a politicilor. 
Coparticiparea IET se efectuează prin Consiliul Rectorilor, în calitatea sa de structură consultativă 
şi reprezentativă de specialitate. 
În viziunea macro-sistemului administrativ, instituţiile de educaţie terţiară sunt considerate a fi 
entităţi organizaţionale de executare a politicilor guvernamentale, respectând viziunea politică a 
puterii politice, implicit respectând cultura administrativă promovată de macro-sistemul 
administrativ. În acest context, IET nicidecum nu sunt considerate şi recunoscute de către macro-
sistemul administrativ a fi nuclee de dezvoltare regională sau naţională sau de contribuire la 
competitivitatea economică a Republicii Moldova. De fapt, este vorba despre o contradicţie 
procedurală şi din această cauză educaţia terţiară rămâne amorfă şi reticentă la cerinţele 
stakeholderilor, pe de o parte, şi la presiunile exercitate de procesele de europenizare şi 
internaţionalizare a spaţiului public intern, pe de altă parte. O analiză mai comprehensivă a IET 
este efectuată în subcapitolele următoare. 

IV) Grupuri şi structuri epistemice şi de presiune specializate. 

Deşi nu sunt recunoscute în mod adecvat de către actul legislativ ca fiind structuri componente în 
procesul de înfăptuire a politicilor specifice educaţiei terţiare, acestea participă din ce în ce mai 
activ în procesul de înfăptuire a politicilor specifice educaţie terţiare. Gama acestor structuri este 
diversă: asociaţii profesionale, grupuri şi asociaţii de expertiză (GE), asociaţii şi structuri 
reprezentative ale beneficiarilor direcţi şi indirecţi (GPRN), sindicate, patronate ş.a. De exemplu, 
GE sunt reprezentate de principalele think-tank-uri autohtone cum ar fi Institutul de Politici 
Publice, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „IDIS Viitorul”, Centrul Analitic 
„Expert Grup” ş.a. Aceste GE sunt destul de active şi prezintă viziuni şi pachete de politici 
alternative celor elaborate şi enunţate de agenţiile sau autorităţile guvernamentale specializate. În 
fond, GE alimentează spaţiul public cu elemente specifice înfăptuirii dezideratului de schimbare 
a opticii de management sistemic. Totodată, pe parcursul ultimilor ani, s-au creat şi dezvoltat 
diverse organizaţii şi grupuri auto-interesate, care s-au implicat din ce în ce mai activ în procese 
de reformare sistemică. 

Cadrul legislativ şi metodologic prevede ca beneficiarii direcţi, adică studenţii, să îşi poată 
reprezenta activ şi participativ poziţiile şi interesele. Astfel, pe parcursul perioadei de tranziţie, 
pe lângă sindicatele studenţeşti – moştenite din sistemul educaţional sovietic,  s-au fondat mai 
multe structuri şi alianţe studenţeşti. Mai mult decât atât, Guvernul s-a implicat în constituirea 

                                                
74 Art. 2 din Regulamentul cu privire la activitatea CNFPC, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1224 din 09 
noiembrie 2004; 
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unor structuri reprezentative cu rol de consultare la nivel naţional, tocmai pentru a se asigura că 
acţiunile acestor structuri reprezentative vor fi comode şi corespunzătoare cu dezideratele macro-
sistemului administrativ. La fel, şi preşedintele Vladimir Voronin a făcut mai multe declaraţii în 
această direcţie. În contextul Anului Tineretului, preşedintele Republicii Moldova a declarat de 
mai multe ori că militează pentru crearea unei structuri naţionale studenţeşti unice. 

Constatator vorbind, GPRN nu demonstrează deţinerea de capacităţi şi nici o cunoaştere şi 
înţelegere adecvată a problemelor şi cauzalităţilor reale privind starea de fapt din sistemul 
educaţiei terţiare. Acest fapt explică de ce GPRN sunt considerate a fi structuri dirijate şi 
manipulate pe principiul loialităţii şi supunerii faţă de factorii decidenţi. Mai mult decât atât, 
principalele GPRN sunt interesate de aspecte cantitative (de exemplu, majorări de burse şi 
reducerea taxelor de cazare în cămine) şi nu de cele calitative (cum ar fi, modificarea sistemului 
de finanţare a educaţiei terţiare şi aplicarea principiului „resursele urmează studentul”). Prin 
urmare, până la acest moment nu s-au consolidat o serie de GPRN profesioniste care să 
demonstreze performanţă şi persistenţă epistemică şi care să devină structuri reprezentative la 
nivel european.75 Marea majoritate a acestora sunt create conform modelului sindicalist şi de 
departe sunt active şi responsabile în demersurile iniţiate. Totuşi, unele dintre acestea au început 
să promoveze într-o formă timorată aspecte ce ţin de etici profesionale, management sistemic, 
participare voluntară, dezvoltarea abilităţilor transversale ş.a.76 Însă, acest gen de acţiuni sunt 
reduse ca pondere şi mai degrabă reprezintă excepţia. 

 

*** 

Din arhitectura sistemică descrisă în acest paragraf se poate deduce considerentul că nivelul 
educaţiei terţiare este reglementat predilect de către autorităţile guvernamentale, conform 
modelului de jos în sus, iar atribuţiile şi contribuţiile stakeholderilor rămân a fi încă destul de 
limitate. Conform taxonomiei prezentate în Tabelul 2, managementul sistemului intern al 
educaţiei terţiare este semi-autonom şi corespunde paradigmei dirijiste. De aceea, schimbarea de 
paradigmă rămâne a fi o opţiune susţinută doar de către componentele executorii, complementare 
şi consultative ale sistemului educaţiei terţiare. 
Retragerea eminentă a macro-sistemului administrativ din managementul sistemic a fost 
proeminentă în perioada crizelor economice şi politice de la sfârşitul deceniului trecut. Se mai 
poate remarca şi faptul că, într-o oarecare măsură, dezagregarea sistemică s-a efectuat mai 
degrabă la nivelul sectorului de cercetare şi inovare, proces care din motive de „egoism” sistemic 
nu a fost transferat şi sectorului educaţiei terţiare. Totodată, în domeniul formării profesionale 
specifice educaţiei continue, se poate constata că a fost acceptat principiul co-participării şi al 
consultării, în schimb această practică nu a fost transferată şi către celelalte componente ale 
educaţiei terţiare. În paragrafele şi subcapitolele următoare vor fi prezentate mai multe aspecte 
specifice tergiversării schimbării opticii de management sistemic. 
 

2.2.3. Schimbarea sistemică ca proces continuu: aspecte strategice şi programatorii 
În ultimul deceniu au fost elaborate, adoptate şi implementate câteva documente strategice şi de 
programare, care conţin şi aspecte privind reformarea sistemului educaţiei terţiare interne.  
Astfel, în calitate de documente cu rol de programare strategică în domeniul politicilor 
educaţionale, sau care se referă direct la acest domeniu, pot fi precizate următoarele: Programul 

de stat de dezvoltare a învăţământului pentru perioada 1996-2005, Proiectul de reformare 
a învăţămîntului general obligatoriu (1997-2003), care a fost co-finanţat de Banca Mondială, 
Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei  - SCERS - pentru anii 2004-2006, 
precum şi Strategia și Planul Naţional de Acţiuni Educaţie pentru Toţi pentru anii 2004-

                                                
75 Până la acest moment nici un GPRN din Republica nu este membru în structurile reprezentative la nivel european, 
cum ar fi European Students Union (ESU);   
76 De exemplu, în acest context merită de precizat şcoala  de vară „Universitatea Ideală” organizată în perioada 4-9 
august 2008 de Alianţa Studenţilor din Moldova;    
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2008. În prezent, documentul  intern principal de dezvoltare strategică pe termen mediu este 
Strategia Naţională de Dezvoltare pentru anii 2008-2011. 
Aproximativ toate documentele mai sus amintite stipulează, direct sau indirect, necesitatea 
schimbării opticii de management sistemic al educaţiei terţiare, astfel încât acesta să devină 
eficient şi eficace, precum şi să răspundă obiectivului politic de “integrare europeană”. Unele 
dintre acestea prevăd aspecte clare privind reformarea sistemică şi schimbarea paradigmei de 
management sistemic, introducând aspecte specifice paradigmei Noului Management Public. 
Altele, din contră, consolidează poziţia etatistă a macro-sistemului administrativ. Unele dintre 
acestea au fost onorate parţial, altele ceva mai substanţial. În acest paragraf sunt analizate 
rezumativ cele mai importante documente cu rol strategic şi programator care au referire directă 
la schimbarea paradigmei managementului sistemic. 
Strategia şi Planul Naţional de acţiuni „Educaţie pentru Toţi” au fost aprobate în 2003, 
respectiv 2004, de către Guvernul Republicii Moldova. Deşi nu sunt documente relevante 
nivelului educaţiei terţiare, este important de specificat că anume aceste documente punctează 
dezideratul înfăptuirii în sistemul educaţional a unei reforme sistemice, cu caracter global. 
Obiectivele şi rezultatele ţintesc în schimbarea paradigmei şi logicii organizării sistemului 
educaţional în ansamblu. Schimbarea se referă la aspectele-cheie din sistemul educaţional: rolul 
statului, relaţiile sistemului educaţional cu piaţa muncii, organizarea sistemului de finanţare, 
controlul eficienţei sistemului educaţional în ansamblu. Planul de Acţiuni are prevăzută o 
aplicabilitate pentru perioada 2004-2008. Daca prevederile acestuia ar fi fost înfăptuite, atunci 
sistemul educaţional primar şi secundar arătau azi cu totul altfel. Se poate constata că nivelurile 
respective se află chiar într-o stare mai deplorabilă faţă de indicatorii anului 2003. Cu toate 
acestea, documentele respective rămân a fi repere de fundamentare a intervenţiilor înfăptuite de 
macro-sistemul administrativ. Totodată, prevederile Strategiei şi Planului au impulsionat 
elaborarea strategiilor şi planurilor specifice reformării educaţiei terţiare. 
Strategia învăţământului superior din Republica Moldova în contextul Procesului Bologna, 
elaborată în anul 2004, urmăreşte transformarea sistemului de învăţământ superior în factor de 
asigurare a dezvoltării social-economice a ţării. Având o viziune etapizată (din 2004 până în 
2015), acest document dezvoltă o viziune sistemică asupra integrării şi participării active şi 
responsabile a educaţiei terţiare interne în spaţiul educaţional european. Din multiplele 
documente strategice, de programare şi conceptuale, anume acesta a reuşit să sintetizeze 
principalele aspecte inerente schimbării paradigmei managementului sistemic. Deşi este 
concentrat în mare parte pe aspecte procedurale şi funcţionale înfăptuirii actului educaţional, 
documentul susţine dezagregarea şi descentralizarea sistemică prin asumarea rolului instituţional 
de dezvoltare a unei reale autonomii universitare. La nivel de sistem, Strategia pledează pentru o 
convergenţă trilaterală: interesele macro-sistemului administrativ - pe de o parte,  interesele 
instituţiilor de învăţământ superior - pe de altă parte, interesele beneficiarilor direcţi  - ca fiind 
cea de-a treia parte.  Prin urmare, fiind un produs al comunităţii de politici publice din domeniul 
educaţional, Strategia promovează din plin abordarea guvernanţei sistemice. Pentru susţinerea 
acestui demers,  strategia enunţă necesitatea fondării unui Centru ştiinţifico-metodic de cercetare 
a problemelor de modernizare a învăţământului superior. 
Deoarece sunt considerate a fi acte de „revoluţionare” sistemică, atât Strategia, cât şi  Programul 
de Realizare a Strategiei, nu au fost asumate şi promovate pe deplin de macro-sistemul 
administrativ. Astfel, Ministerul Educaţiei şi Tineretului a preferat să nu facă referinţe la acest 
document şi anexele lui, deşi unele elemente sunt transpuse atât în cuprinsul Programului de 
Modernizare a sistemului educaţional, precum şi în textul Concepţiei modernizării sistemului de 
învăţământ din Republica Moldova. Totodată, elemente din Strategie şi Programul de Realizare a 
Strategiei au fost utilizate în elaborarea pachetului de legi din domeniul educaţional. 
Un alt document semnificativ ca impact de dezvoltare sistemică este Planul de Acţiuni Uniunea 

Europeană Republica Moldova (PAUERM), care a fost elaborat în anul 2004 şi aplicat 
începând cu luna februarie a anului 2005 pentru o perioadă de 3 ani. Planul de acţiuni conţine 
două obiective specifice politicilor educaţionale: obiectivul 75 şi 76. Deşi este un document 
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politic care trasează o serie de priorităţi, aplicarea acestuia nu asigură o garanţie juridică de 
„integrare europeană”. PAUERM este un document de lucru pentru apropierea Republicii 
Moldova de rigorile europene în diverse domenii, inclusiv în domeniul educaţional. Cu toate că 
documentul este destul de structurat, la capitolul politici educaţionale structura este confuză, 
deoarece asociază politicile educaţionale cu politicile de tineret. În plus, obiectivele nu sunt clare 
pentru ce nivel educaţional se referă: secundar sau terţiar. Trecând peste aceste aspecte, cele 
două obiective conţin acţiuni care impulsionează continuarea şi definitivarea reformei sistemice 
a educaţiei terţiare prin intermediul unor mecanisme specifice paradigmei guvernanţei. 
Implementarea în mod corespunzător a obiectivelor ar fi reprezentat susţinerea procesului de 
reformare cu adevărat a sistemului educaţiei terţiare, utilizând şi consolidând paradigma 
guvernanţei managementului sistemic.77 În realitate, implementarea obiectivelor 75 şi 76 ale 
acestui document s-au onorat parţial. Direcţia reformei sistemice şi evoluţia evenimentelor au 
tins către o hipercentralizare şi consolidare a asimetriei informaţionale între actorii participanţi. 
În acelaşi timp, prin promovarea şi monitorizarea acestui document, s-a creat un cadru oportun 
pentru avansarea dezbaterilor privind reformarea domeniului educaţional, precum şi privind 
necesitatea schimbării paradigmei de management sistemic. Astfel, anumite grupuri de experţi din 
comunitatea internă de politici publice au promovat abordări şi evaluări pertinente în această direcţie. 
Programul de Modernizare a sistemului educaţional, aprobat de Guvernul Republicii 
Moldova prin HG nr. 863 din 16 august 2005, reprezintă un document cu rol de programare 
pentru perioada 2006-2008. Documentul are menirea să planifice înfăptuirea reformei întregului 
sistem educaţional din Republica Moldova. În acest fel, documentul conţine şapte paliere de 
intervenţie, având finalităţi de schimbare sistemică. Cel puţin patru dintre acestea sunt de interes 
pentru acest document analitic. Primul palier se referă la fundamentarea conceptual-strategică a 
modernizării sistemului educaţional intern. Cel de al doilea are în vedere asigurarea legislativă a 
sistemului educaţional. Al treilea palier se focalizează pe acţiuni prioritare în vederea 
modernizării învăţământului superior şi postuniversitar, iar cel de al patrulea punctează 
modernizarea mecanismelor de finanţare şi gestionare a resurselor financiare. Programul 
menţionează o serie de acţiuni ce au menirea de a contribui la schimbarea paradigmei de 
management sistemic şi instituţional. Într-un fel, prin anumite acţiuni Programul prevede operaţii 
cu rol de schimbare radicală a sistemului educaţional. Câteva exemple relevante aplicării şi 
consolidării paradigmei guvernanţei educaţiei terţiare sunt următoarele acţiuni selectate aleatoriu: 

� crearea cadrului normativ de antrenare activă a tinerilor în procesul de guvernare a 
instituţiilor de învăţământ, ca parteneri în procesele decizionale. 

� stimularea creării consorţiilor interuniversitare, precum şi asocierea instituţiilor şi 
întreprinderilor pentru realizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare. 

� elaborarea mecanismelor de extindere  a autonomiei instituţiilor de învăţământ şi de 
sporire a responsabilităţii publice a acestora (utilizarea eficientă a resurselor 
financiare, administrarea raţională a patrimoniului public, stimularea 
conducătorilor pentru creşterea eficienţei utilizării banilor etc.); 

� crearea Agenţiei Naţionale de Asigurare  a Calităţii în Învăţământul Superior (cu 
competenţe în evaluare, acreditare şi promovare a calităţii);  

� perfecţionarea metodologiei de salarizare a personalului didactic din învăţământul 
superior în funcţie de performanţele profesionale.  

Programul imprimă necesitatea consultării publice, transparenţei decizionale, implicării 
stakeholderilor în procesul de elaborare, dezbatere şi implementare a politicilor. Elementele sunt 
vădit caracteristice Noului Management Public. Unele dintre aceste acţiuni au fost implementate 
de curând şi în alte state post sovietice, devenite membre ale UE (Letonia, Lituania, Estonia) sau 
aflate în proces de intensificare a relaţionării cu UE şi alte structuri europene (Georgia). Cu toate 

                                                
77 Mai multe aspecte privind modul de implementare a activităţilor specifice obiectivelor 75 şi 76 din PAUERM a se 
vedea Toderaş, Nicolae (2007) „Politica educaţională la doi ani de implementare a PAUERM: un nou impuls pentru 
perioada 2008 – 2011”, Chişinău, Centrul Analitic „Expert Grup”, Editura Bons Offices; 
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că programul se află pe ultima sută de metri de aplicare, macro-sistemul administrativ în 
continuare face apel la obiectivele şi acţiunile Programului, însă fără să-şi onoreze în realitate 
prevederile asumate. De exemplu, conform obiectivului 3 din Program, în luna octombrie 2006 
pachetul de legi din domeniul educaţional trebuia să fie lansat, după adoptarea legislativă şi 
promulgarea de către preşedintele statului. 
Strategia de Creştere Economică şi de Reducere a Sărăciei (SCERS) pentru perioada 2004-
2006 a prevăzut câteva acţiuni prioritare pentru schimbarea paradigmei de management sistemic 
în ansamblul său arhitectural (continuitate sistemică, mod de finanţare, asigurare a calităţii, 
stabilirea competenţelor şi macro-sistemului administrativ în managementul sistemic). În mare 
parte, prevederile specifice înfăptuirii managementului sistemic încorporate în SCERS, nu au 
fost onorate, iar în procesul de elaborare a noului cadru strategic au fost transpuse, într-o formă 
restructurată, în Strategia Naţională de Dezvoltare pentru anii 2008-2011. În acest fel, SND 
indică faptul că din punct de vedere al înfăptuirii actului educaţional, odată cu aderarea la 
Procesul Bologna, arhitectura sistemică a fost armonizată cu dimensiunile şi prevederile 
Procesului. În acest sens, SND prevede un obiectiv distinct (4.1.1) care se referă la sporirea 
calităţii educaţiei în vederea consolidării capacităţilor de aplicare practică a cunoştinţelor. În 
modul acesta,  din punctul de vedere al managementului sistemic, obiectivul respectiv este 
susţinut de programul consolidării managementului  instituţiilor educaţionale (4.1.1.2), care are 
în vedere următoarele măsuri: 

(a) dezvoltarea autonomiei şi a flexibilităţii administraţiilor instituţiilor de învăţământ 
în utilizarea bugetelor aprobate; 

(b) modernizarea sistemului de acreditare a instituţiilor de învăţământ; 
(c) elaborarea unui sistem universal de evaluare a calităţii serviciilor educaţionale; 
(d) crearea şi aplicarea mecanismelor de implicare a familiei/asociaţiilor de părinţi şi a 

comunităţii în managementul instituţiilor de învăţământ, în scopul sporirii 
responsabilităţii în sistemul educaţional. 

Este de remarcat faptul că obiectivul, programul şi măsurile menţionate de SND în direcţia 
managementului sistemic sunt, în prim plan, înglobate şi generaliste – ceea ce indică dezideratul 
menţinerii paradigmei dirijării sistemice, iar în al doilea plan,  particulare nivelului primar şi 
nivelului secundar. Ori, nivelurile sistemice posedă caracteristici particulare privind modul de 
înfăptuire a managementului sistemic. Este cert că dezagregarea sistemică în educaţia primară şi 
cea secundară va avea o anumită amplitudine (macro-sistemul administrativ îşi va menţine un rol 
ridicat în procesul de decidere şi de management sistemic). Pe când, în educaţia terţiară, 
amplitudinea dezagregării va fi cu totul alta. În contextul intensificării cooperării europene, 
macro-sistemul administrativ îşi va reduce gradul de decidere şi execuţie în managementul 
sistemic. La fel, măsura de elaborare a unui sistem universal de evaluare a calităţii serviciilor 
educaţionale nu ţine cont de specificităţile nivelurilor şi scoate în evidenţă tendinţa 
centralizatoare a macro-sistemului administrativ în această privinţă. Desigur, principiile evaluării 
asigurării calităţii pot fi aceleaşi pentru toate nivelurile, în schimb mecanismele, indicatorii, 
precum şi reperele instituţionale sunt total diferite. În schimb, planul de Acţiuni pentru 
implementarea SND prevede la poziţia 97.1 Crearea Agenţiei de Acreditare şi Atestare în 
Învăţământ. Crearea unei agenţii unitare de acreditare, având strategii şi metodologii  unice de 
evaluare şi acreditare va periclita funcţionarea eficace şi eficientă a întregului sistem educaţional 
prin crearea şi perindarea unor confuzii conceptuale şi procedurale. 
Pe de altă parte, Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu (CCTM) pentru perioada 2008-2010 
are în vedere înfăptuirea unei politici de optimizare instituţională a actorilor din câmpul educaţiei 
terţiare interne. Deşi în versiunea CCTM pentru perioada 2007 – 2009 accentul era pus pe 
politici de îmbunătăţire a  calităţii serviciilor educaţionale, fiind un obiectiv SCERS, deja în 
versiunea CCTM pentru anii 2008-2010 accentul este pus pe înfăptuirea de politici de 
consolidare sistemică. De aceea, în prezent se constată o tendinţă de dezvoltare şi consolidare a 
arhitecturii instituţionale la nivel de sistem şi la nivel de organizaţii în baza modelului sistemului 
alcătuit din instituţii de educaţie terţiară specializate (de nişă). Aşadar, din punct de vedere 
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tipologic, se prevede că în viitorul apropiat vor fi consolidate anume instituţiile de tipul 
academiilor şi institutelor specializate pe domenii fundamentale. Printr-o asemenea direcţie de 
politici, este evidentă (re)întărirea modelului etatist (control guvernamental profund) în procesul 
de management sistemic. Prin această politică se doreşte  asigurarea evoluţiei unei forme cât de 
cât coerente a managementului sistemic, cel puţin în următoarele aspecte: 

� modul de repartizare a resurselor financiare: trecerea de la finanţarea pe capitole la 
finanţarea globală, conform priorităţilor de dezvoltare a resurselor umane; 

� modul de repartizare a cifrei de şcolarizare pe diverse domenii fundamentele de 
studii, mai ales acele domenii considerate a fi prioritare (ştiinţe ale educaţiei, ştiinţe 
administrative, ştiinţe medicale etc.); 

� modul de monitorizare, evaluare şi acreditare instituţională;  
� modul de decidere şi execuţie a politicilor ş.a. 

 

*** 

Fiind documente conceptualizate şi produse în mare parte de comunitatea de politici publice din 
domeniul educaţional, acestea au fost asumate de Guvernul Republicii Moldova. Asumarea s-a 
produs anume din cauza existenţei presiunii din partea macro-nivelului guvernanţei educaţionale 
supra-statale şi internaţionale (cum ar fi aderarea la Procesul Bologna; monitorizarea din partea 
experţilor Consiliului Europei; intenţia de intensificare a relaţiilor de cooperare educaţională cu 
UE, deblocarea finanţărilor din partea Băncii Mondiale, precum şi a altor donatori externi ş.a.). 
Însă, asumarea este una declarativă, iar onorările sunt „de vitrină”. Mai mult decât atât, unele 
tactici aplicate de macro-sistemul administrativ sunt în contradicţie cu abordările pe care macro-
sistemul administrativ şi le-a asumat, odată cu aprobarea şi adoptarea respectivelor documente şi 
strategii. Una dintre cauzele neonorării acţiunilor asumate sunt explicate prin predominanţa 
barierelor epistemice, culturale şi psihologice manifestate de macro-sistemul administrativ. 
Unele dintre prevederile documentelor menţionate în cadrul acestui paragraf pot fi regăsite 
simultan în conţinutul mai multor documente. De aceea, raportările macro-sistemului 
administrativ deseori par a demonstra onorabilitatea depusă şi amplitudinea activităţilor 
înfăptuite. În realitate schimbările sunt minime, iar refractarea administrativă este considerabilă. 
Pe de altă parte, se poate semnala constatarea că aspectele descentralizării şi dezagregării 
sistemice sunt transferate de la o etapă de programare la o altă etapă de programare. Totuşi, la 
nivelul grupurilor de presiune şi a comunităţilor epistemice subiectul descentralizării şi 
dezagregării sistemice capătă o intensitate din ce în ce mai accentuată, faţă de perioadele 
precedente. Circuitul ideilor, poziţiilor şi constatărilor critice produc un spirit de întemeiere a 
presiunilor privind democratizarea, dezagregarea şi responsabilizarea sistemică. Chiar şi unele 
partide politice de opoziţie au inclus în programele lor electorale aspecte ce ţin de dezagregarea 
sistemică. Aşadar, educaţia terţiară din Republica Moldova se înscrie în contextul regional al 
tendinţelor de dezagregare şi descentralizare sistemică, menţinând totuşi unele particularităţi 
interne, care rezidă din disponibilitatea macro-sistemului administrativ de a transfera/ceda 
competenţele specifice managementului sistemic. Totodată, schimbările efectuate încă nu 
răspund noilor cerinţe şi necesităţi de ordin managerial pentru o participare activă şi responsabilă 
în cadrul SEIS. 
 
 
 
 
 
2.2.4 Modernizare sistemică declarată cu proiecte legislative făcute pierdute sau blocate 
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O încercare de readucere vizionară şi strategică a scopurilor educaţiei terţiare interne s-a 
consumat în perioada anilor 2004-200678, când un nou cadru legislativ a fost elaborat, supus 
dezbaterilor publice, avizat de experţi externi relevanţi şi aprobat de Guvernul Republicii 
Moldova79. Noul cadru legislativ a fost elaborat în urma iniţierii dezideratului politic de aderare 
la Procesul Bologna. De fapt, elaborarea noului cadru legislativ a fost precedat de Programul de 
Modernizare a sistemului educaţional din Republica Moldova. 
După aproximativ 10 ani de aplicare a cadrului legislativ şi normativ din domeniul educaţional 
se constată că acesta este perimat şi nu răspunde provocărilor actuale, mai ales în ceea ce 
priveşte competitivitatea economică internă şi externă. Astfel, de mai mulţi ani în spaţiul public 
din Republica Moldova se consumă o dezbatere continuă asupra necesităţii adaptării cadrului 
legislativ educaţional la rigorile necesare participării eficace în cadrul spaţiului educaţional 
european. În anul 2003 preşedintele Vladimir Voronin declara că Republica Moldova se va 
europeniza mai ales prin intermediul sistemului educaţional, ţintind către obiectivul aderării la 
Procesul Bologna, care de altfel, politic vorbind, reprezintă un deziderat strategic întârziat.80 Mai 
mult decât atât, în anul 2004 preşedintele declara că va fi modificat cadrul legislativ şi normativ 
care guvernează sistemul educaţional, adaptând-ul la rigorile europene. Iată că de trei ani 
Republica Moldova este stat membru la Proces, dar un cadru legislativ şi normativ adecvat încă 
nu este adoptat şi aplicat.  În schimb, se poate constata că sistemul educaţional intern în loc să se 
deschidă şi să se flexibilizeze, din contră, se rigidizează şi se auto-izolează.81 
Un aspect destul de important şi cu repercusiuni considerabile asupra modernizării sistemice se 
referă la faptul că, în cazul Republicii Moldova, inputul de reformare a sistemului educaţional nu 
vine tocmai din partea actorilor (instituţiilor) executante şi beneficiarilor direcţi sau indirecţi 
(stakeholderilor). Inputul de schimbare sistemică rezultă din interesul primordial al clasei şi 
puterii politice.  Schimbările sistemice sunt atent monitorizate de macro-sistemul administrativ, 
astfel încât tendinţele sistemice să corespundă cu viziunile politice ale puterii politice. În cazul în 
care sensurile nu concordă cu viziunea şi disponibilitatea puterii politice şi a macro-sistemului 
administrativ, intenţiile şi aspiraţiile de modificare / reformare sistemică sunt blocate ori sistate. 
Propunerile de modificare / reformare sistemică rămân doar declaraţii de intenţii. Chiar dacă din 
luna mai 2005 Republica Moldova este parte la Procesul Bologna, sistemul educaţiei terţiare a 
rămas în aceeaşi situaţie de înfăptuire a managementului sistemic, sub forma dirijării sistemice. 
Interferenţele puternice ale macro-sistemului administrativ contribuie la stagnarea procesului de 
reformare a sistemului educaţiei terţiare interne, conform modelului de jos în sus, şi la stagnarea 
racordării acestuia la Spaţiul European al Învăţământului Superior. 
Pentru a exemplifica este utilă prezentarea situaţiei reformării sistemului educaţiei terţiare prin 
intermediul propunerii noii legislaţii din domeniul educaţional, inclusiv a nivelului educaţiei 
terţiare. După semnalul politic anunţat de preşedintele Vladimir Voronin, în anul 2005 a fost 
constituit un grup de lucru pentru elaborarea propunerilor privind noul cadru legislativ din 
domeniul educaţional. Astfel, în iulie 2005 grupul de lucru a făcut publică o primă versiune 
definitivată a pachetului de legi, care într-adevăr reprezenta un început stimulativ de reformare 
sistemică, în concordanţă cu dezideratul „integrării” europene. Pe parcursul perioadei iulie 2005  

                                                
78 Versiuni primare / alternative al proiectului al pachetului de legi din domeniul educaţional au fost date publicităţii 
încă în anul 2004. De exemplu, o versiune a proiectului Legii învăţământului superior, realizată de Nicolae Filip şi 
Valeriu Cabac, de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a fost dată publicităţii la 16 iunie 2004, a se 
vedea: http://www.almamater.md/cgi/jump.cgi?DB=Document&view=File_ro&ID=227 ultima dată accesat la 08 
august 2008; 
79 Hotărârea Guvernului 981, din 25 august 2006 cu privire la aprobarea proiectului Concepţiei modernizării 
sistemului de învăţământ din Republica Moldova; 
80 a se avea în vedere valurile precedente de extindere a Procesului Bologna, 2001 şi 2003, precum şi racordarea mai 
facilă în spaţiul educaţional european datorită cooperării intensificate în domeniul educaţional care o avea Republica 
Moldova cu România, dar şi cu alte state din regiune; 
81 a se vedea Toderaş, Nicolae (2008),  „Preludiu în aşteptare asupra reformei  sistemului educaţional” - seria de 
comentarii de politici publice educaţionale, publicate de portalul electronic www.europa.md la 30 aprilie 2008 şi 19 
august 2008; 
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- iulie 2006 proiectul a fost supus unei dezbateri publice interne, precum şi unei analize din 
partea unui grup de experţi din cadrul direcţiilor specializate ale Consiliului Europei. La 25 
august 2006 respectiva propunere legislativă a fost aprobată de Guvernul Republicii Moldova şi 
înaintată Parlamentului pentru analizarea în comisiile legislative specializate şi adoptarea 
acestuia.82 Trebuie precizat că după analiza şi dezbaterea publică şi externă a propunerii noului 
cadru legislativ din domeniul educaţional s-a remarcat o îmbunătăţire calitativă substanţială a 
respectivei propuneri. Se poate afirma că în versiunea înaintată Parlamentului era vorba despre o 
reformă sistemică, prin care se redefinea relaţia sistemului educaţiei terţiare cu statul (macro-
sistemul administrativ), modul de finanţare a educaţiei terţiare, relaţia cu sistemul economic 
precum şi alte elemente privind managementul sistemic şi instituţional (a se vedea Caseta 3).  
Însăşi procesul de dezbatere şi consultare publică poate fi considerat o stare incipientă de edificare 
a noii paradigme de management sistemic, adică cea specifică guvernanţei participative. 
Dat fiind faptul că propunerea legislativă reforma anumite componente din sistem, ceea ce nu 
concordă cu interesul şi viziunea puterii politice şi a macro-sistemului administrativ, proiectul 
legislativ a fost blocat în instituţia legislatoare. De la momentul blocării în legislativ şi până în 
prezent au fot iniţiate alte doua grupuri de lucru care să propună versiuni, concordante şi „mai 
puţin revoluţionare” – specifică tipului reformei de modernizare a sistemului educaţional în 
întregul său ansamblu arhitectural. Unul dintre proiecte a fost conceput în cadrul Aparatului 
Preşedintelui Republicii Moldova83, iar cel de al doilea a fost iniţiat în primăvara anului 2008 în 
cadrul Ministerului Educaţiei şi Tineretului. În ambele cazuri a fost evitată consultarea şi 
dezbaterea publică, iar contextul de elaborare rămâne a fi netransparent, deşi în cadrul propunerii 
elaborate în cadrul Aparatului Preşedintelui au fost introduse mai multe prevederi ce au menirea 
de dezagregare sistemică84. Prin urmare, intervenţiile macro-sistemului administrativ, dar şi cele 
ale puterii politice indică predominanţa barierei organizaţional-administrative de reformare a 
sistemului educaţional per ansamblu. Aşadar, intenţia de reformare sistemică pe principiul 
presiunilor de jos în sus a fost contracarată printr-o serie de decizii politice şi administrative 
aplicate acelor instituţii care dezvoltau o atare presiune85. 
Documentul cadru cu rol de iniţiere a procedurilor de reformare sistemică îl reprezintă Concepţia 
Modernizării sistemului de învăţământ din Republica Moldova86. În domeniul modernizării şi 
reformării sistemului de învăţământ, în general, precum şi a sistemului educaţiei terţiare, în 
particular, Concepţia punctează că modernizarea sistemului de învăţămînt constituie componenta 
primordială a reformelor social-economice. În acest sens, Concepţia recunoşte că în contextul 
integrării europene este necesară “o nouă viziune de ansamblu asupra schimbărilor cantitative şi 
calitative din sistem, care ar asigura funcţionarea durabilă a sistemului de învăţămînt şi 
sporirea rolului acestuia în dezvoltarea resurselor umane şi a economiei”. 
Fiind un document cu rol de fundamentare a pachetului de legi din domeniul educaţiei, proiectul 
Concepţiei precizează că: „obiectivele fundamentale ale reformei sunt  convergente cu cele ale 

                                                
82 Deşi dl. Marian Lupu afirmă că respectiva propunere se mai află în proces de definitivare în Guvern, a se vedea  
Comunicatul de presă din 8 septembrie 2008, accesibil în versiune electronică la: 
http://www.parlament.md/news/pressrelease/08.09.2008/ ;  
83 De fapt, propunerea elaborată de către grupul de lucru din cadrul Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova 
constituie o formă restructurată, reformulată şi completată a versiunii aprobate de către Guvern şi înaintate 
Parlamentului către dezbatere şi adoptare în august 2006. Aspectele revizuite se constituie într-un cumul de practici 
inspirate din sistemul educaţiei terţiare din Federaţia Rusă, precum şi din alte sisteme educaţionale vest-europene. În 
schimb, propunerea se fundamentează pe o paradigmă confuză de management sistemic.  Pe de o parte, propunerea 
promovează o viziune profund etatistă, centralizatoare, unilaterală şi părtinitoare pentru unele instituţii terţiare 
generaliste sau de nişă. Iar, pe de altă parte, propunerea menține în acelaşi timp elemente de dezagregare sistemică, 
deetatizare şi nuanţare a autonomiei instituţionale,  elemente care sunt proprii propunerii precedente; 
84 De exemplu, crearea Agenţiei de Evaluare a Calităţii şi Acreditării Instituţiilor de Învăţământ, fiind o structură din 
cadrul Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare; 
85 a se vedea aspectul numirii unor rectori interimari în cazul Universităţii de Stat „Bogdan Petricieicu Hajdeu” din 
Cahul, precum şi în cazul Universităţii de Stat din Moldova; 
86 A se vedea textul Concepţiei remis Parlamentului de pe site-ul: 
http://parlament.moldova.md/download/drafts/ro/3464.2006.doc , ultima dată accesat la 07 august 2008;  
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dezvoltării sociale,  economice, instituţiile de  învăţământ superior funcţionând ca focare ale 
modernizării, generatoare de cunoaştere ştiinţifică, expertiză tehnologică şi valori spirituale, 
centre culturale şi civice, promotoare ale valorilor naţionale şi relaţiilor internaţionale”. 
Totodată, unul dintre obiectivele precizate de Concepţie, privind reforma în educaţia terţiară are 
în vedere: „Modernizarea învăţământului superior actual astfel, încât să satisfacă necesităţile 
unei societăţi competitive economic, cu o cultură  întemeiată pe valorile democraţiei pluraliste, 
active, participative”. Ori, în esenţă, tocmai aceste aspecte constituie fundamentele schimbării 
opticii de management sistemic, specifice abordării guvernanţei educaţiei terţiare.  Mai mult 
decât atât, priorităţile enunţate de Concepţie pentru modernizarea educaţiei terţiare se referă şi la 

îmbunătăţirea managementului sistemic, conform tendinţelor dezvoltării educaţiei terţiare pe 
plan internaţional, precum şi necesităţilor social-economice interne. În acest context, Caseta 3 
încorporează priorităţile de dezvoltare a sistemului educaţiei terţiare stabilite de Concepţie. 
Practic, noul cadru legislativ trebuia să urmeze actului de aderare la Procesul Bologna şi să 
susţină demersul politic de aprofundare a relaţiilor cu Uniunea Europeană. În schimb, odată ce a 
fost definitivat şi aprobat de către Guvern, prin înaintarea către adoptarea de Parlament, 
propunerea legislativă a fost blocată din cauza intervenţiei Aparatului Preşedintelui. Totuşi, este 
important de enunţat faptul că scopurile stipulate în acel proiect al pachetului de legi din 
domeniul educaţional erau mult mai tangenţiale cu actualul deziderat de dezvoltare economică şi 

CASETA 3 Priorităţile stabilite de proiectul Concepţiei modernizării sistemului de 

învăţământ din Republica Moldova 
1) Racordarea legislaţiei naţionale la standardele europene; 
2) Asigurarea unui nivel înalt al calităţii prin introducerea unui sistem de 

management al calităţii; 
3) Stabilirea clară a indicatorilor de calitate în învăţământul superior: 

a) calitatea curriculumului, 
b) calitatea procesului educaţional, 
c) calitatea sistemului de evaluare şi acreditare, 
d) calitatea managementului, 
e) calitatea finanţării, 
f) calitatea resurselor umane, 
g) calitatea bazei tehnico-materiale şi didactice; 

4) Asigurarea accesului la învăţământul superior de calitate; 
5) Integrarea cercetării ştiinţifice şi instruirii în cadrul învăţământului superior ca 

condiţie de asigurare a calităţii şi dezvoltării sistemului de învăţământ; 
6) Dezvoltarea mecanismelor de realizare a autonomiei universitare reale şi de 

responsabilitate socială şi educaţională privind calitatea serviciilor prestate; 
7) Stabilirea relaţiilor eficiente dintre sistemul de învăţământ superior şi mediul 

economic şi social  ca condiţie de dezvoltare  a domeniului educaţional  şi a  sferei 
social-economice; 

8) Stabilirea unor mecanisme de colaborare internaţională: proiecte comune, 
mobilitatea studenţilor şi  a cadrelor didactice, stagii de formare continuă, 
conferinţe, seminare etc.; 

9)  Renovarea finanţării învăţământului superior în  baza  principiilor: 
a) finanţării prioritare a învăţământului superior; 
b) reconsiderării surselor de finanţare; 
c) introducerii finanţării mixte; 
d) schimbării  modalităţilor de finanţare: de la finanţarea pe capitole la 

finanţarea globală; 
e) finanţării diferenţiate în dependenţă de anumite criterii:  acreditat-

neacreditat, realizează funcţii ştiinţifice, culturale etc. – nu realizează etc; 
f) autonomiei financiare. 
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socială a Republicii Moldova. De exemplu, proiectul legii învăţământului superior, componentă 
a proiectului pachetului de legi din domeniul educaţional, stipulează că misiunea învăţământului 
superior constă în formarea şi menţinerea unui potenţial uman competent, capabil să asigure 

dezvoltarea durabilă a societăţii.87
 Misiunea este succedată de următoarele scopuri specifice88: 

a) Formarea resurselor umane / specialiştilor de înaltă calificare; 
b) Producerea şi transmiterea cunoştinţelor; 
c) Formarea unei societăţi deschise, bazate pe informaţie şi cunoaştere; 
d) Promovarea politicilor educaţionale de integrare europeană. 

Este de remarcat faptul că aceste scopuri sunt mult mai apropiate de viziunea cadrului strategic 
de dezvoltare a Republicii Moldova (cum ar fi SND) în contextul aspiraţiilor de intensificare a 
relaţionării cu UE prin: racordarea legislaţiei la principalele prevederi comunitare în domeniul 
educaţiei terţiare şi cercetării; asigurarea şi promovarea calităţii; desăvârşirea autonomiei 
instituţionale ş.a. Prin urmare,  criteriul convergenţei legislaţiei interne care reglementează 
educaţia terţiară, cu programele strategice de dezvoltare a Republicii Moldova nu este îndeplinit. 
Totodată, orice tentativă de demonopolizare şi de liberalizare a educaţiei terţiare este împiedicată 
cu desăvârşire.  În acest context, managementul sistemic nu poate fi îndeplinit întocmai cu 
prevederile cadrului strategic de dezvoltare, precum şi cu stipulările sau recomandările 
comunitare, care în continuare rămân a fi doar discursuri declarative. 
De fapt, aderarea Republicii Moldova la Procesul Bologna, a reprezentat un pas decisiv asupra 
modernizării educaţiei terţiare şi, totodată, un input considerabil asupra modului de înfăptuire a 
managementului sistemic şi instituţional. Trebuie remarcat faptul că până la acest moment nu a 
fost evaluat impactul aderării Republicii Moldova la Procesul Bologna. În consecinţă, dezbaterile 
asupra reformei educaţiei terţiare sunt încă nefundamentate din punct de vedere al evaluărilor 
cantitative şi calitative pentru perioada recentă. În schimb, datorită intervenţiei macro-sistemului 
administrativ (cum ar fi, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova), mai mult din  interese 
politice şi mai puţin din interese economice şi sociale,  reforma cadrului legislativ în domeniul 
educaţional a fost blocată, chiar dacă acest lucru a fost asumat prin actele strategice de raportare 
cu Uniunea Europeană şi Consiliul Europei. În acest caz Republica Moldova rămâne restanţieră 
în privinţa onorării obligaţiilor şi angajamentelor asumate89 şi, implicit, se auto-izolează de 
spaţiul educaţional european. 

 

*** 

În conchiderea acestui subcapitol, se poate afirma că în concepţia actualei conjuncturi politice  
educaţia terţiară trebuie să fie cât se poate de subordonată puterii politice şi să respecte întocmai 
prevederile programului partidului de guvernământ: o resursă umană dependentă, supusă şi loială 
puterii. Sub pretextul tendinţelor actuale în domeniul competitivităţii capitalului uman la nivel 
global şi european, dorinţa macro-sistemului administrativ este de a crea o societate bazată pe 
cunoaştere cu resurse financiare limitate, cu o independenţă decizională restrânsă, cu o 
hipercentralizare şi monopolizare sistemică considerabilă. Printr-o asemenea strategie, actuala 
conjunctură politică nu va reuşi să realizeze nimic altceva decât să îndepărteze stakeholderii de 
perspectiva îmbunătăţirii calităţii actului educaţional. La fel, printr-o asemenea manieră de  
schimbare şi inovare sistemică, sistemul educaţiei terţiare interne în continuare se va izola de 
spaţiul educaţional european. 
2.3 Metamorfoze structurale: premise de schimbare a paradigmei managementului sistemic  

                                                
87 potrivit art. 3 din proiectul legii învăţământului superior – versiunea înaintată de Guvern către Parlament;  
88 potrivit art. 4, idem; 
89 a se vedea Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2007), Honouring of obligations and commitments 
by Moldova, Doc. 11374 din 14 septembrie 2007, document accesibil la adresa: 
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/EDOC11374.htm, ultima dată accesat la 
10 august 2008; 
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După cum s-a evidenţiat în subcapitolele şi paragrafele precedente, perioadei de tranziţie îi este 
specifică o cultură administrativă itractibilă şi pe deplin hibridizată. S-a manifestat o tendinţă de 
substituire a culturii administrative sovietice cu diverse culturi administrative mult sau mai puţin 
apropiate de specificul politic şi social intern. Acest proces s-a produs şi în cazul sistemului 
educaţiei terţiare interne. 
În unele privinţe instituţiile prestatoare de servicii educaţionale terţiare chiar au devansat 
structurile macro-sistemului administrativ. Totuşi, în majoritatea cazurilor, instituţiile de 
educaţie terţiară s-au lăsat a fi ghidate de macro-sistemul administrativ în procesul de schimbare 
instituţională şi optică managerială. Ele au acceptat cu uşurinţă transferul de practici şi proceduri 
specifice managementului public, înrolându-se astfel în promovarea logicii eliminării 
nesiguranţei şi sucombării instituţionale, implicit sistemice. Cu toate acestea, din punctul de 
vedere al structurii şi funcţiilor sistemului pot fi evidenţiate următoarele aspecte esenţiale de 
metamorfoză sistemică: 

 redefinirea câmpului educaţiei terţiare interne; 
 consolidarea concepţiei educaţiei de masă şi adaptarea sistemică la acest 

context; 
 fragmentarea transferului de politici; 
 persistenţa finanţării austere şi netransparente; 
 intensificarea presiunilor din partea guvernanţei educaţiei terţiare 

suprastatale şi internaţionale. 
În paragrafele următoare sunt analizate în mod succint doar primele trei aspecte. Analiza este 
efectuată din perspectiva influenţelor exercitate asupra schimbării paradigmei de management 
sistemic. 
 

2.3.1 Redefinirea câmpului educaţiei terţiare interne  
În perioada de tranziţie (1991 - 2008) numărul instituţiilor prestatoare de servicii educaţionale a 
crescut exponenţial (a se vedea Graficul 1). La fel şi tipologia instituţională a suferit modificări 
esenţiale faţă de perioada precedentă (public/privat; generalistă/de nişă; centrală/periferică; 
universitate/institut/academie ş.a.). Faţă de perioada interbelică şi cea sovietică, în această 
perioadă s-au dezvoltat o serie de instituţii de nişă, cum ar fi: Academia de Studii Economice 
(a.f. 1991), Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (a.f. 1993), Academia de 
Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova (a.f. 1993).  Totuşi, din punct de 
vedere tipologic, cadrul legal intern nu specifică foarte clar care sunt particularităţile 
organizaţionale ale universităţilor, academiilor şi institutelor, ceea ce creează interferenţe 
tipologice de nuanţă.90   În acest mod, de la 8 instituţii de educaţie terţiară de stat care activau în 
1990, în 2008 numărul acestora a ajuns la 18. 
În mod paralel, începând cu 1990, s-au dezvoltat şi instituţiile private de prestare a  serviciilor 
educaţionale terţiare.91 Astfel, în anul 1995 în Republica Moldova activau 7 instituţii private de 
educaţie terţiară, în 2000 activau 32 de instituţii, iar în 2008 doar 13 instituţii. Creşterea 
accelerată a numărului de actori privaţi de prestare a serviciilor de educaţie terţiară se explică 
prin faptul că macro-sistemul administrativ a fost preocupat cu alte probleme de ordin economic 
şi social. Aşadar, macro-sistemul administrativ a fost depăşit de cererea ridicată de servicii 
educaţionale terţiare din partea beneficiarilor direcţi. O altă cauză rezidă în nedefinitivarea 
cadrului normativ. În schimb, scăderea numărului instituţiilor private se explică prin intervenţiile 
guvernamentale ciclice şi tematice începând cu anul 2001. În total, în Republica Moldova în anul 
de studii 2007-2008 au activat 31 de universităţi, iar numărul instituţiilor cu finanţare de la 

                                                
90 a se vedea alin 2. din art.  26 din Legea Învăţământului; 
91 Prima universitate privată din Republica Moldova „Universitatea Corporativă de Alternativă” a fost fondată la 6 
decembrie 1990, în oraşul Tiraspol de către deputatul Vasile Iacovlev. După: Rusnac, Gheorghe; Cozma, Valeriu 
(2001), „Evoluţia învăţământului universitar din Republica Moldova (1990-2000)” în Solomon, Flavius; Zub, 
Alexandru (editori) (2001) , Basarabia: dilemele identităţii, Iaşi, Fundaţia Academică „A.D. Xenopol”, Editura 
Dosoftei, pag .204; 
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bugetul de stat a fost mai mare decât cel al instituţiilor private. Prin urmare, în perioada de 
tranziţie sistemul educaţiei terţiare a cunoscut o creştere considerabilă a numărului de actori 
instituţionali de prestare a serviciilor de educaţie terţiară, ceea ce a influenţat considerabil modul 
de înfăptuire a managementului sistemic. 

În subordonarea Ministerului Educaţiei şi Tineretului sunt încadrate 12 instituţii de educaţie 
terţiară de stat, precum şi toate instituţiile de educaţie terţiară private. Celelalte 6 instituţii de 
educaţie terţiară de stat se află fie în subordonarea altor ministere, cum ar fi:  Ministerul Sănătăţii 
în cazul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu”; Ministerul 
Apărării în cazul Institutului Militar al Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” ş.a. Un caz special 
este cel al Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, care 
este subordonată Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova. În acest context de difuziune a 
managementului sistemic, este destul de dificil de înfăptuit, atât din cauza multiplicării 
instituţiilor coordonatoare, precum şi din cauza cooperării fragmentate pe orizontală dintre 
instituţiile coordonatoare, precum şi dintre însăşi instituţiile de educaţie terţiară. Un alt aspect se 
referă la atitudinea preferenţială a macro-sistemului administrativ manifestată în cazul unor 
instituţii terţiare aflate în altă subordonare decât cea a Ministerului Educaţiei şi Tineretului92. De 
aceea, fără existenţa unui cadru legislativ şi instituţional convergent şi autonom - care ar avea 
rolul de a reglementa modul de management sistemic şi instituţional, sistemul educaţiei terţiare 
din Republica Moldova va fi „dirijat” în continuare de mai mulţi „dirijori” care au viziuni şi 
înţelegeri diferite asupra modului în care managementul sistemic trebuie înfăptuit. 

O altă particularitate a câmpului educaţiei terţiare din Republica Moldova este că, într-o oarecare 
măsură, anume sistemul educaţiei terţiare a devansat reforma administrativă. Astfel,  unele 
instituţii de educaţie terţiară chiar au oferit câteva modele specifice trecerii de la abordarea 
administrării publice la managementul public. De exemplu, Clinica Juridică din cadrul 
Universităţii de Stat, care pe parcursul activităţii a oferit servicii publice, ţinând cont  de aspectul 
practicii studenţilor, precum şi de aspectul antreprizei universitare. Totodată, prin proiectele şi 
programele pe care le-au înfăptuit, instituţiile de educaţie terţiară s-au angrenat şi într-un proces 
de dezvoltare regională, mai ales în cazul oraşelor Cahul, Comrat, precum şi municipiilor Bălţi şi 

                                                
92 De exemplu, cazul Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, precum şi 
cazul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova;  
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Chişinău93. Cu toate acestea, instituţiile autohtone de educaţie terţiară încă posedă o viziune şi 
capacitate timorată de a participa activ şi responsabil în procesul de dezvoltare locală şi 
regională. Explicaţia este de natură epistemică şi vizează persistenţa diverselor bariere de ordin 
organizaţional, psihologic, motivaţional şi social. Lipsa unei Concepţii privind locul şi rolul 
instituţiilor de educaţie terţiară în câmpul societal intern cauzează perindarea unei stări sistemice 
amorfe, delăsătoare, subordonate, rigide şi neparticipative. Ori, tocmai acest lucru determină şi 
modul amorf şi incoerent de dezvoltare socială şi economică a Republicii Moldova, iar aportul 
educaţiei terţiare rămâne subestimat şi neconcludent. 

Recapitulând paragraful, în perioada de tranziţie câmpul educaţional intern a cunoscut o 
metamorfoză calitativă şi cantitativă semnificativă. Metamorfozele produse au conturat modul de 
înfăptuire a managementului sistemic. Totodată, contribuţia educaţiei terţiare la dezvoltarea 
socială şi economică a Republicii Moldova este elocventă, însă nerecunoscută la justa ei valoare. 

 
2.3.2 Consolidarea concepţiei educaţiei de masă şi adaptarea sistemică la acest context  
În perioada de tranziţie numărul studenţilor a crescut considerabil (a se vedea Graficul 2). De 
exemplu, pentru 2006 rata de multiplicare a cohortei de studenţi a constituit circa 2,5 ori faţă de 
cohorta de studenţi din 1991. Republica Moldova se înscrie în tendinţa globală şi regională în 
ceea ce priveşte trecerea de la învăţământul elitist la învăţământul de masă.  Dublarea cohortei de 
studenţi a contribuit la sporirea şi extinderea actorilor de prestare a serviciilor de educaţie 
terţiară. Existenţa cererii a orientat oferta către extindere, nu numai a componentelor private, ci 
mai cu seamă a instituţiilor de stat (a se vedea Graficul 1).94 Extinderea a semnificat dorinţa 
acumulării de fonduri, ceea ce a favorizat utilizarea predilectă a concepţiei obţinerii licenţei 
(abordare cantitativă) şi nicidecum pe concepţia dobândirii de competenţe profesionale şi 
transversale (abordare calitativă). În urma acestei abordări managementul sistemic era în 
favoarea instituţiilor de educaţie terţiară: alocarea de resurse bugetare limitate compensează 
capacitatea individuală de a înmatricula studenţi. Starea de fapt s-a schimbat radical începând cu 
anul 2005, când macro-sistemul administrativ a decis să intervină în aspectul modului de 
stabilire a cifrei de şcolarizare, aplicând prevederile Legii Învăţământului şi consolidând 
abordarea calitativă. În schimb, tactica aplicată nu a constituit o inovare sistemică – specifică 
ajustării la tendinţele specifice statelor membre ale UE.. Din contra, intervenţia s-a instituit într-o 
reapelare la tactica specifică sistemului socialist al educaţiei terţiare şi care se dovedeşte a fi total 
inoportună condiţiilor sociale şi economice actuale. Prin urmare, intervenţia a marcat în mod 

                                                
93 Acest aspect este subestimat şi nici nu s-au făcut cercetări plauzibile care să ofere date calitative şi cantitative 
privind amplitudinea relaţiei dintre educaţia terţiară şi dezvoltarea regională, nu neapărat în senul conceptual al 
actualei politici de dezvoltare regională; 
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inopinat şi modul de înfăptuire a managementului sistemic, blocând avansarea procesului de 
consolidare a guvernanţei sistemice şi repunând mecanismele specifice dirijării sistemice. În 
acest context, este firesc ca pentru viitorul apropiat prestatorii de servicii educaţionale să se 
specializeze tipologic şi chiar să se ordoneze pe o scală ierarhică, care să demonstreze gradul de 
încredere conform principiului asigurării calităţii, precum şi principiului responsabilităţii 
generate. Practic, o asemenea intervenţie ar contribui la schimbarea modului de recrutare a 
studenţilor. Însă, în contextul dirijării sistemice, aceste elemente vor fi impuse anume din partea 
macro-sistemului administrativ şi nu vor reprezenta instrumente propuse, negociate şi acceptate 
de însăşi prestatorii de servicii educaţionale de nivel terţiar. Pe de altă parte, privind prospectiv, 
intervenţia va contribui la modificarea paradigmei managementului sistemic şi consolidării 
abordării calitative prin aspecte colegiale şi participative de reglementare şi management sistemic. 
Din punctul de vedere al accesibilităţii la educaţia terţiară se poate susţine faptul că, pe de o 
parte, în perioada de tranziţie accesul la studii  terţiare a devenit mult mai facil. Însă, pe de altă 
parte, accesul încă rămâne a fi destul de condiţionat din punct de vedere capabilist.95 În urma 
intervenţiei guvernamentale privind stabilirea cotelor de admitere pe specialităţi, înfăptuite 
începând cu anul 2006 într-o formă maximală, accesul a fost îngrădit, mai ales din punct de 
vedere capabilist, pentru anumite specializări considerate a fi suprasolicitate. În schimb, este de 
remarcat faptul că respectiva intervenţie guvernamentală tinde să faciliteze accesibilitatea din 
perspectiva disparităţilor sociale (provenienţa teritorială, apartenenţa la un grup etnic, condiţii 
familiale ş.a.). La acest moment nu sunt analizate comprehensiv aspecte ce ţin de respectarea 
altor condiţionalităţi transversale, cum ar fi: vârstă, gen, orientare sexuală ş.a. 
Din punctul de vedere al participării şi delegării de responsabilităţi, atât prestatorii de servicii 
educaţionale de nivel terţiar, cât şi partenerii sociali (reprezentaţi ai beneficiarilor direcţi, 
reprezentanţi ai beneficiarilor indirecţi, sindicate, comunitatea de experţi din domeniu ş.a.) nu 
sunt implicaţi în mod direct pentru soluţionarea aspectelor problematice privind accesibilitatea şi 
consensualitatea dintre cerere şi ofertă. 
Adiţional aspectului de accesibilitate, este important de subliniat că, prin modul de aplicare, 
criteriul de „merit” este apreciat într-o formă anacronică. În cazul actual, criteriul de merit nu 
validează competenţele reale de care dispune candidatul conform profilului profesional ales, ci se 
bazează pe o serie de indicatori care în realitate nu demonstrează veridicitatea „meritelor” şi 
compatibilitatea cu domeniul de formare profesională selectat (de exemplu, media de la BAC). 
Din punctul de vedere al abordării capabiliste, managementul sistemic încă nu vine în sprijinul 
categoriilor defavorizate sau minoritare şi, în acelaşi timp, nici pentru categoriile de beneficiari 
care demonstrează performanţă. 
Dintr-un alt punct de vedere, cel al transparenţei informaţionale, stabilirea cotelor şi procedurilor 
de înmatriculare s-a efectuat prin maximizarea asimetriei informaţionale. Argumentul macro-
sistemului administrativ rezidă anume în dorinţa de a contribui la eradicarea practicilor de 
corupţie. Din experienţa anilor precedenţi şi din acest an, se constată că practicile de corupţie au 
sporit la nivelul secundar. Deci, tactica este contra-productivă şi generează inechităţi sociale. Pe 
parcursul ultimilor doi ani, comunitatea specializată de politici publice, evaluând impactul 
negativ, şi-a susţinut recomandarea de a reveni la metoda examenelor de admitere sau 
introducerea unor metode inovative de recrutare a viitorilor studenţi (de exemplu metoda 
admiterii neîntrerupte [on-going admission] sau admiterea în baza de portofolii tematice). 
Utilizarea unor astfel de metode ar contribui la sporirea calităţii procesului de recrutare şi la 
îmbunătăţirea încrederii şi motivaţiei individuale faţă de procesul de admitere şi de studii. 
În aceeaşi ordine de idei, sistemul educaţiei terţiare operează cu un profil al studentului aflat într-
o schimbare accelerată a preferinţelor şi motivaţiilor individuale. Astfel, se constată că o pondere 

                                                                                                                                                       
94 Presiunea guvernamentală exercitată în această direcţie a impulsionat formarea unor prestatori hibrizi de servicii 
educaţionale terţiare (universităţi căpuşe). Pe de o parte, acest tip de prestatori erau instituţii private, pe de altă parte, 
în procesul înfăptuirii actului educaţional,  utilizau din plin resursele universităţilor de stat; 
95 A se vedea Toderas, Nicolae (2008) Accesul la Studii Universitare prin prisma conceptului de echitate socială, 
Chişinău, Institutul de Politici Publice, document analitic aflat în proces de publicare; 
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Fig. 6 Influenţele şi convergenţele sistemelor externe de educaţie terţiară 
asupra sistemului intern al educaţiei terţiare (1991 - 2008) (sursa: Autor) 
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importantă dintre beneficiarii direcţi se află într-un regim de acumulare (competenţe, CV, titluri, 
portofolii, contacte şi relaţii). Multe dintre aceste „instrumente” sunt dobândite prin activitatea 
laborioasă în cadrul sectorului non-profit pe criterii voluntare. În ultimul timp, „instrumentele” 
respective sunt dobândite şi în cadrul sectorului pentru profit (internship-uri, contracte de 
colaborare, incubatoare antreprenoriale ş.a.)  În schimb, sistemul educaţiei terţiare nu recunoaşte 
astfel de mecanisme şi, prin urmare, nu le validează în mod corespunzător. De aceea, 
managementul sistemic rămâne refractar la posibilităţile pe care le deschide perspectiva validării 
„instrumentarului” dobândit în afara sistemului: parteneriate, asocieri, consorţii, înfăptuire de 
intervenţii publice, participare externă ş.a. Prin urmare, odată cu schimbarea de viziune a 
beneficiarului direct (intern), sistemul ar trebui la rândul său să îşi schimbe viziunea de 
management sistemic. 
 
2.3.3 Fragmentarea transferului de politici 

Faţă de unele state ex-sovietice, în Republica Moldova s-a produs un fenomen de transfer intens 
de instrumente şi mecanisme potrivite aspiraţiilor de democratizare şi liberalizare a sistemului 
educaţiei terţiare interne. Pe parcursul perioadei de tranziţie pot fi evidenţiate câteva câmpuri 
primordiale de transfer: 1) câmpul educaţional din România; 2) câmpul educaţional din Federaţia 
Rusă; 3) câmpurile educaţionale din spaţiul statelor continental-europene; şi 4) câmpurile 
educaţionale din spaţiul statelor anglo-saxone. (a se vedea Figura 6). Fiind caracterizate cu 
propriile tendinţe de schimbare a paradigmei de management sistemic, câmpurile respective au 
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indus şi influenţat câmpul educaţional intern, astfel încât acesta să se înscrie în tendinţele globale 
şi continentale. Totuşi, discrepanţele de paradigmă şi tendinţe sunt imense, chiar dacă în anumite 
aspecte câmpul intern a devenit compatibil cu celelalte câmpuri educaţionale. 

Este de remarcat că în perioada de tranziţie cele mai influente câmpuri de transfer de instrumente 
şi practici s-au dovedit a fi sistemele educaţionale din România şi din Federaţia Rusă. În prezent 
aceste sisteme sunt antagonice ca tendinţe. În schimb, aceste două câmpuri sunt specifice 
spaţiului ex-socialist, ceea ce face ca acestea să posede reminiscenţe persistente asemănătoare. 
Totodată, este de remarcat că pe parcursul deceniului trecut în cadrul acestor câmpuri s-au 
manifestat aceleaşi direcţii de dezvoltare sistemică specifice europenizării educaţionale: 
democratizarea sistemică, intensificarea mobilităţii academice, participarea activă în programele 
pan-europene de reformă sistemică ş.a. Totuşi, influenţele şi practicile de transfer au fost 
disproporţionate ca intensitate: practicile de transfer din câmpul educaţional românesc au 
predominat deceniul precedent, pe când practicile de transfer din câmpul educaţional din 
Federaţia Rusă predomină pentru perioada 2005-prezent. În cele ce urmează voi analiza mai pe 
larg transferul dinspre câmpul educaţional din România, precum şi cel din Federaţia Rusă. 

Pentru începutul perioadei de tranziţie, cel mai apropiat sistem de educaţie terţiară din care se 
puteau efectua proceduri de transfer de politici e sistemul românesc, care la fel se afla în 
profundă reformă de corectare. Practic, ceea ce lipsea Republicii Moldova la acel moment96 - 
tradiţia universitară - se compensa prin disponibilitatea ambelor părţi de a coopera în domeniul 
educaţional: România să îşi împărtăşească experienţa şi practicile aplicate, iar Republica 
Moldova să le valorifice. Disponibilitatea era facilitată de existenţa conjuncturii politice 
prielnice, amplificarea dorinţei pentru o cooperare inter-umană, manifestarea dezideratului 
decongestionării ideologice şi racordării la contextele europene din domeniul educaţional. Mai 
mult decât atât, transferul de politici s-a produs şi pe un fundal de necesităţi şi lipsuri interne ale 
Republicii Moldova. În principiu,  acestea  au constat în următoarele: 

a) lipsa unor specializări de nişă care ar sprijini dezvoltarea economică, socială şi 
politică a Republicii Moldova (de exemplu: specializări din domeniul ştiinţelor 
economice, managementului, administraţiei publice, ştiinţelor politice, relaţiilor 
internaţionale ş.a.); 

b) existenţa unui personal academic şi administrativ slab-specializat în domeniul 
managementului instituţiilor de educaţie terţiară; 

c) lipsa de instrumente şi proceduri privind instruirea adecvată în noile condiţii 
politico-economice (de exemplu: ştiinţe juridice, ordine şi siguranţă publică, 
ştiinţe militare şi informaţii, ştiinţe ale educaţiei); 

d) lipsa de repere comportamentale privind dirijarea sistemică în contextul 
deetatizării (descentralizării şi dezagregării) sistemice şi apariţiei actorilor 
particulari (privaţi); 

Constrângerile respective au favorizat ca relaţionarea educaţională între Republica Moldova şi 
România să înfăptuiască după metoda copierii de politici, practici, mecanisme şi abordări. Însă, 
procesul de copiere nu s-a constituit într-un proces continuu, ci a fluctuat în dependenţă de 
viziunile şi accepţiunile politice interne. Dacă în prima perioadă a anilor '90, practicile de 
transfer au cunoscut un caracter intensificat, atunci spre mijlocul deceniului precedent, transferul 
a fost moderat. În perioada guvernărilor de centru-dreapta (ianuarie 1997 – aprilie 2001) procesul 
de transfer s-a reintensificat şi astfel au fost diversificate şi aprofundate modalităţile transferului: 
emulare, sintetizare, inspirare. Transferul a fost întrerupt şi chiar contestat după ascensiunea la 
guvernare a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (aprilie 2001). În acest mod, 
sistemul intern al educaţiei terţiare a pierdut „bazinul” de repere privind reformarea sistemică şi 
tranziţia treptată către instrumentele şi practicile specifice unui sistem educaţional descentralizat 
şi dezagregat. Totodată, chiar dacă contactele inter-umane bilaterale au continuat, treptat 

                                                
96 aceasta lipseşte cu desăvârşire în continuare; 
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sistemul educaţiei terţiare interne s-a izolat,  iar procesele de schimbare a paradigmei de 
management sistemic au fost blocate. 

Din punctul de vedere al inovării sistemice, procesul de copiere a sistemului educaţiei terţiare din 
România nu a constituit o tactică pe deplin reuşită. În primul rând,  la fel ca şi în situaţia din 
Republica Moldova, în deceniul precedent sistemul educaţiei terţiare din România se afla într-un 
proces de profundă schimbare a abordării în ceea ce priveşte funcţionarea sistemului, iar 
opunerea de schimbare venea tocmai din partea universităţilor. Pe când, în cazul sistemului din 
Republica Moldova, în deceniul precedent tocmai universităţile militau pentru schimbarea 
paradigmei de management sistemic. Prin urmare, acestea nu aveau repere plauzibile de transfer 
de practici prin care să impulsioneze schimbarea de paradigmă. În al doilea rând, la fel ca şi în 
cazul Republicii Moldova, sistemul educaţiei terţiare din România s-a concentrat mai degrabă pe 
decongestionarea ideologică, precum şi pe intensificarea relaţiilor cu sistemele vestice.  
Deoarece la acel moment abordarea schimbării de paradigmă a managementului sistemic lipsea 
din agenda românească de reforme, transferul de instrumente şi practici către Republica Moldova 
s-a limitat doar la anumite aspecte de transfer curricular şi logistic,  însă nu s-a avansat în 
cooperări de fundamentare a schimbării paradigmei de management sistemic. Abia atunci când 
în sistemul românesc al educaţiei terţiare s-au evidenţiat primele schimbări de management 
sistemic şi instituţional (de exemplu, trecerea la principiul „resursele urmează studentul”), 
transferul de practici a fost blocat şi contestat din partea puterii politice din Republica Moldova. 
În acest caz, necontinuarea procesului transferului de instrumente şi practici a periclitat 
sustenabilitatea acţiunilor şi rezultatelor anterioare. De exemplu, din 2000 sistemul educaţiei 
terţiare din România a cunoscut schimbări esenţiale asupra paradigmei de management sistemic, 
necătând la opoziţia manifestată de însăşi instituţiile de prestare a serviciilor educaţionale 
terţiare, precum şi de către partenerii sociali (sindicate, grupuri de presiune studenţeşti ş.a.). 
Instituţiile de educaţie terţiară din România s-au acomodat rapid la noile condiţii de finanţare şi 
management sistemic. Pe când, sistemul educaţiei terţiare din Republica Moldova în continuare 
este finanţat şi manageriat prin aceleaşi practici specifice perioadei deceniului precedent, iar 
schimbările au ţintit mai degrabă procesul didactic şi nicidecum cel managerial. Mai mult decât 
atât, se poate sesiza faptul că însăşi instituţiile de educaţie terţiară au început să susţină 
demersurile de hiper-centralizare sistemică. 

Instituirea unui transfer din Ucraina sau Federaţia Rusă nu constituia o alternativă viabilă pentru 
deceniul precedent, din cauză că şi acele sisteme se aflau într-o stare de stagnare. La fel, nici 
transferul din statele baltice nu reprezenta o opţiune viabilă, deoarece în acestea schimbarea de 
paradigmă a managementului sistemic a cunoscut o amplitudine considerabilă, iar discrepanţele 
dintre sisteme erau evidente. Influenţele sistemului din Federaţia Rusă au devenit evidente după 
aderarea Republicii Moldova la Procesul Bologna, atunci când au apărut mai multe nişe de 
reactivitate şi opoziţie la acest deziderat. Astfel, după blocarea reformării legislative, mai multe 
elemente specifice sistemului educaţiei terţiare din Federaţia Rusă (etatizare sistemică prin 
corporatizare regională, limitarea autonomiei instituţionale, admitere centralizată şi uniformă în 
baza examenelor unice ş.a.) au fost aplicate şi în sistemul educaţiei terţiare din Republica 
Moldova. Mai mult decât atât, în versiunea proiectului de lege în domeniul educaţiei elaborat de 
Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova sunt evidenţiate elemente specifice sistemului 
educaţional din Federaţia Rusă. De exemplu, instituirea unor universităţi principale de stat cum 
ar fi, Universitatea de Stat din Moldova, conform modelului mega-universităţilor federale din 
Federaţia Rusă.  Prin urmare, trebuie observat că tendinţele de transfer de practici şi instrumente 
din Federaţia Rusă contribuie la (re)etatizarea sistemului educaţiei terţiare, ceea ce reprezintă o 
contradicţie directă cu specificările menţionate în principalele documente strategice de 
dezvoltare, precum şi cele de relaţionare cu instituţiile şi structurile europene. 

Apelarea la instrumentele şi practicile aplicate în sistemele continetal-europene şi cele anglo-
saxone s-a efectuat sporadic sub forme de hibridizări, sinteze şi inspiraţii tematice, aplicate mai 
degrabă în procesul de înfăptuire a actului educaţional şi care nu vizau schimbarea 
managementului sistemic (introducerea sistemului de credite transferabile, modularizarea de 
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curricula ş.a.). De exemplu, unele instituţii private au transferat atât practici curriculare, cât şi 
practici de management instituţional (ase se vedea cazul Universităţii Libere Internaţionale din 
Moldova, care a fost creată în 1992 după modelul belgian al Universităţii Libere din Bruxelles). 
În schimb, în unele situaţii transferul a produs rezultate confuze şi inadvertente (de exemplu, 
cazul Universităţii de Stat din Moldova unde au fost aplicate în mod simultan două modele 
diferite de alocare a creditelor transferabile, modelul din SUA şi modelul continental-european). 
Acest lucru s-a întâmplat datorită faptului că unele instituţii de educaţie terţiară nu deţineau 
capacitatea analitică şi prospectivă privind transferul de instrumente şi practici, iar autorităţile de 
resort la acel moment nu erau preocupate de aceste aspecte. 

 

*** 

 
Este de observat că în perioada de tranziţie mecanismele de transfer de instrumente şi practici din 
alte câmpuri educaţionale s-au efectuat neuniform şi fără viziune. Lipsa de perspicacitate în 
procesul de cooperare cu celelalte câmpuri educaţionale continental europene a făcut posibilă 
reapelarea la practicile specifice sistemului socialist. Acest fapt evidenţiază persistenţa 
caracterului inconsecvent şi contradictoriu asupra proceselor interne de schimbare a paradigmei 
de management sistemic. Stoparea şi contestarea transferului de politici din câmpul educaţional 
din România a contribuit la izolarea educaţională a Republicii Moldova şi îndepărtarea de 
principalele tendinţe continental-europene (europenizare, corporatizare, responsabilizare, 
virtualizare, internaţionalizare ş.a.). 
Chiar dacă Republica Moldova a aderat la Procesul Bologna, care are rolul de a apropia şi 
racorda sistemul intern al educaţiei terţiare de realităţile şi practicile sistemelor continental-
europene şi anglo-saxone, aceasta rămâne a fi îndepărtată de respectivele procese. De aceea, 
participarea Republicii Moldova reprezintă un „moft” costisitor şi de faţadă. Totodată, crearea 
uni sistem educaţional hibridizat cu elemente  contradictorii provoacă o serie de efecte nocive. 
Iar pentru remedierea cauzelor sunt necesare resurse mult mai consistente faţă decât de cele care 
ar putea fi alocate pentru reformarea sistemului educaţiei terţiare. La fel, inconsecvenţa 
proceselor şi practicilor de transfer se reflectă asupra procesului de europenizare a spaţiului 
public autohton, deoarece anume instituţiile de educaţie terţiară reprezintă canalele de sprijinire 
şi amplificare a procesului de europenizare. Prin urmare, dacă instituţiile de educaţie terţiară încă 
mai sunt apatice, atunci şi spaţiul public rămâne în continuare amorf. 
 

2.4 Recapitulare: cum ar trebui sa arate sistemul intern al educaţiei terţiare în cazul 

schimbării opticii managementului sistemic? 

Schimbarea opticii de management sistemic trebuie privită prin intermediul schimbării 
paradigmei de înfăptuire a actului de guvernare. În acest caz este de remarcat că în perioada 
anilor 1991 – 2008 este semnificativă balansarea între (1) tendinţa de conservare a culturii 
administrative moştenite din sistemul administrativ sovietic şi (2) tendinţa de schimbare a 
culturii şi practicii administrative specifică sistemelor occidentale, implementată fie prin 
reformare, fie prin inovare. Prima tendinţă se referă la menţinerea Republicii Moldova în spaţiul 
economic şi politic euro-asiatic în care alternativa URSS se identifică prin CSI. În schimb, a 
doua tendinţă se materializează prin dezideratul integrării europene, ceea ce presupune în mod 
indispensabil europenizarea spaţiului public intern. Un rol esenţial îl au organismele 
internaţionale care influenţează schimbarea paradigmei de administrare publică: de la centralism 
sistemic spre descentralizare; de la implementări unilaterale de politici la înfăptuiri prin 
intermediul instituţiei parteneriatului public-privat; de la opacitatea administrativă la transparenţă 
şi acces neîngrădit la informaţii publice ş.a. Practic, transformările din spaţiul public intern sunt 
fulminante faţă de ceea ce s-a moştenit de la defuncta uniune. Desigur, o schimbare remarcabilă 
s-a produs şi în cadrul sistemului intern al educaţiei terţiare. Însă, aşa cum s-a putut observa în 
paragrafele şi subcapitolele precedente, schimbările înfăptuite nu au produs un rezultat pe deplin 
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satisfăcător. În  cazul Republicii Moldova, satisfacerea ar însemna participarea activă în cadrul 
SEIS, precum şi contribuirea eminentă la îmbunătăţirea competitivităţii economice şi sociale., 
atât pe plan intern, cât şi pe cel european. Metaforic vorbind, procesul de reformare a educaţiei 
terţiare poate fi considerat o „înfăţişare în oglindă” a procesului de reformare a macro-sistemului 
social. Fiind întemeiat pe o dublă spirală de tipul stat şi partid, identificată prin relaţia 
planificare-supunere, sistemul educaţiei terţiare interne nu a reuşit să efectueze o transcendenţă 
la o altă spirală de tipul individ şi cunoaştere, identificată prin relaţia învăţare şi profesare. În 
schimb, în perioada de tranziţie sistemul intern al educaţiei terţiare a cunoscut o profundă stare 
de confuzie paradigmatică. Confuzia a fost alimentată şi de starea socială amorfă şi apatică, 
precum şi de eminentele crize economice care s-au succedat de la prăbuşirea colosului unional şi 
până în prezent. Democratizarea spaţiului public s-a efectuat conform principiului „vitrinei”, 
ceea ce este inerent şi spaţiului educaţional intern, implicit nivelului educaţiei terţiare. De 
exemplu, deşi cadrul legal intern prevede elemente de autonomie pentru instituţiile de educaţie 
terţiare, în realitate, cel puţin din punct de vedere financiar, aceasta nu este aplicată. 

În această stare de confuzie paradigmatică apare o întrebare pertinentă: de ce este nevoie de o 
asemenea transformare, când sistemul funcţionează conform unei rutine bine-ştiute, iar orice 
inovare sau schimbare în sistem ar periclita buna funcţionare a acestuia? La această întrebare 
pot fi acordate mai multe răspunsuri plauzibile. Totuşi, unul dintre primele răspunsuri ar fi 
retoric: dacă sistemul nu este inovat şi schimbat, atunci care mai este rostul politicii de 
modernizare educaţională? În acest caz, una dintre cele mai eficiente tactici ar consta în 
revenirea totală la practicile şi uzanţele aplicate în perioada sovietică.  Însă, acest lucru trebuie 
public asumat, astfel ca beneficiarii să ştie la ce anume să se aştepte. Această revenire ar genera 
riscul de izolare de alte tendinţe specifice spaţiului UE. În schimb, revenirea asumată ar 
valorifica perspectiva de integrare în spaţiul educaţional est-european, generat şi alimentat de 
ceva timp de Federaţia Rusă. Ori, în prezent sistemul educaţional cunoaşte asemenea reveniri, 
fără ca macro-sistemul administrativ şi puterea politică să îşi asume public această viziune 
educaţională. Duplicitatea factuală (declarativ - se doreşte integrarea în SEIS, pe când acţional - 
sunt aplicate tactici şi metode caracteristice izolării sistemice pe axa vest şi aprofundării relaţiilor 
pe axa est) întemeiază evidenţierea poziţiilor reticente şi critice în adresa macro-sistemului 
administrativ şi puterii politice. Astfel, contradicţia declarativ-acţională se reflectă asupra 
dezvoltării umane şi competitivităţii Republicii Moldova pe arena internaţională. În acest 
context, este remarcabil faptul că eminenţii absenţi în elucidarea acestei stări de confuzie sunt 
tocmai actorii prestatori de servicii educaţionale, precum şi beneficiarii direcţi ai serviciilor 
educaţionale. Prin urmare, se poate deduce că efectele centralismului democratic încă domină 
spaţiul public intern, iar europenizarea încă este un proces incipient, iar educaţia terţiară continuă 
să rămână un bun public nevalorificat la justa sa valoare. 

Revenind la întrebarea de mai sus, răspunsul merită focalizat pe următoarele dimensiuni: local, 
regional, naţional, glocal97, comunitar, continental şi global. În acest mod, este potrivită 
acordarea unui răspuns unitar, însă tematic-stratificat. Astfel, transformarea sistemului intern al 
educaţiei terţiare este necesar pentru: 

 motivarea sistemului educaţional intern, în întregul său ansamblu arhitectural, pentru 
realizarea funcţiilor sale sociale la parametri de înaltă calitate, precum şi  pentru 
dezvoltarea prin stimulare a unui potenţial de resursă umană inovatoare şi uşor-adaptabilă 
la noile contexte economice şi sociale; 

 contribuirea directă la sporirea competitivităţii sociale şi economice la nivel regional, 
naţional, glocal, european şi global, prin atragerea de investiţii tip outsourcing98; 

 îmbunătăţirea capacităţii de prognoză şi analiză epistemică pentru furnizarea serviciilor 
adecvate necesităţilor şi aspiraţiilor stakeholderilor sistemici; 

                                                
97 Cu sensul de relaţionare zonal-continetală (Europa Centrală, ori Europa de Sud-Est); 
98 Ceea ce ar permite „brăduirea” Republici Moldova cu sintagma „Eastern Green Tiger” – consider că paralela cu 
experienţa irlandeză este vitală pentru dezvoltarea şi europenizarea Republicii Moldova; 
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 intensificarea relaţionării sistemice cu SEIS şi cu alte reţele, platforme şi contexte 
internaţionale relevante educaţiei terţiare interne. 

Dacă considerentele precizate mai sus vor prima în procesul de schimbare şi inovare sistemică, 
aplicând elemente de guvernanţă colegială, atunci foarte curând se va putea asista la vizualizarea 
unor profunde mutaţii. Mutaţiile vor viza atât managementul sistemului terţiar intern, cît şi 
managementul celorlalte sectoare publice. În Caseta 4 sunt inserate doar douăsprezece astfel de 
posibile mutaţii specifice sistemului educaţiei terţiare interne.  Astfel, în urma unor asemenea 
mutaţii sistemul educaţiei terţiare din Republica Moldova poate deveni cu adevărat deschis, 
competitiv, transparent, autonom, antreprenorial, participativ, responsabil şi responsiv.  
Condiţia esenţială pentru atingerea unor asemenea mutaţii constă în iniţierea şi menţinerea unui 
proces de jos în sus şi care să valorifice transferurile de politici, tactici, practici din sistemele 
continental europene, inclusiv şi cele din România. Acest demers are nevoie de următoarele 
elemente indispensabile: dorinţă, perseverenţă, deschidere, cooperare, stimulare, apreciere, 
evaluare, corectare, ajustare şi transferare către celelalte sectoare publice. Desigur, aceste 
elemente trebuie identificate în „lada de zestre”, care a rămas ca moştenire din sistemele 

administrative precedente, iar dacă unele dintre acestea lipsesc, atunci soluţia este de a accepta 
transferul din alte sisteme administrative continental-europene. 
 

* 
*        * 

Caseta 4. Douăsprezece posibile mutaţii de management sistemic şi instituţional ca 

urmare a procesului de schimbare a paradigmei de management sistemic a educaţiei 

terţiare (dirijare sistemică ���� guvernanţă sistemică) 
 

I. management sistemic şi instituţional fundamentat pe participarea activă în procesul de 
cristalizare a unei pieţe educaţionale libere, deschise şi cu adevărat concurenţiale; 

II. management sistemic descentralizat şi centrat pe obiective, programe, proiecte şi 
bugete, conform indicatorilor de performanţă;  

III. management sistemic proactiv, stimulativ, anticipativ şi centrat pe stakeholderii interni 
şi externi; 

IV. management instituţional echilibrat pe axa centralizare-descentralizare: centrat pe 
obiective, programe, proiecte şi bugete, conform indicatorilor de performanţă; 

V. management sistemic transparent, participativ şi deliberativ în actul de elaborare şi 
decidere a politicilor şi tacticilor specifice educaţiei terţiare; 

VI. management sistemic şi instituţional care să integreze componenta de cercetare în 
procesul educaţional (educaţie inovativ-creativă); 

VII. management sistemic şi instituţional întemeiat pe respectarea principiului egalităţii şi 
echităţii de şanse, precum şi pe respectarea şi promovarea standardelor şi eticilor 
profesionale; 

VIII. management sistemic şi instituţional bazat pe elaborarea unei oferte competitive, atât la 
nivel regional şi naţional, cât şi la nivel european şi internaţional; 

IX. management sistemic şi instituţional fundamentat pe asumarea de roluri sociale şi 
economice prin elaborarea unei  viziuni şi strategii proprii şi alternative de dezvoltare 
socială şi economică a Republicii Moldova, în contextul aprofundării relaţiilor cu UE şi 
edificării unei societăţi şi economii bazate pe cunoaştere; 

X. management sistemic şi instituţional axat pe aplicarea unor proceduri de evaluare a 
resurselor umane, având repere de calitate, performanţă şi potenţial competitiv; 

XI. management sistemic şi instituţional care să faciliteze dezvoltarea spiritului 
antreprenorial, atât la nivelul instituţional, cât şi la nivelul beneficiarilor direcţi; 

XII. management sistemic şi instituţional care să permită participarea activă la procesul de 
cristalizare şi dinamizare a societăţii civile interne şi de consolidare a statului de drept. 



 61 

 

În cadrul acestui capitol am demonstrat faptul că schimbările de ordin sistemic, dar şi de ordin 
instituţional, sunt rezultatul voinţei directe a macro-sistemului administrativ, şi nu tocmai a 
instituţiilor de educaţie terţiară. La fel, am demonstrat că reformele sistemice înfăptuite în 
perioada post sovietică au fost incoerente şi lipsite de viziune. În acest mod, sistemul intern al 
educaţiei terţiare nu a cunoscut o modificare a paradigmei de management sistemic şi 
instituţional. 
Totodată, am mai demonstrat că în vederea reducerii nesiguranţei economice, sociale şi politice, 
sistemul educaţiei terţiare a fost administrat conform unor practici specifice managementului 
dirijist şi coercitiv. Încercările de schimbare a opticii de management sistemic au eşuat constant 
tocmai datorită intervenţiei exacerbate şi discreţionare a macro-sistemului administrativ, precum 
şi a puterii politice. 
Cu certitudine, reformele privind managementul sistemic vor începe să producă efecte pozitive şi 
performante atunci când însăşi instituţiile de educaţie terţiară vor conştientiza că au nevoie de o 
schimbare internă şi vor acţiona adecvat în acest sens. Prin urmare, guvernanţa sistemului 
educaţiei terţiare din Republica Moldova poate deveni paradigmă de management sistemic 
numai prin intermediul aplicării modelului de jos în sus de înfăptuire a politicilor şi de exercitare 
a managementului sistemic şi instituţional. 
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI DE POLITICI 

 

„A perfecţiona înseamnă a schimba,  

a fi perfect înseamnă a fi schimbat adesea” 
Winston Churchill 

 

 

Privind retrospectiv asupra evoluţiilor sistemului intern al educaţiei terţiare, se poate afirma că 
dezvoltarea acestuia a cunoscut un drum sinuos şi adesea lipsit de indicatori potriviţi care să 
indice corectitudinea sau imperfecţiunea reformelor întreprinse. Managementul sistemului 
educaţiei terţiare din Republica Moldova a căpătat noi forme şi repere, însă acestea sunt mai 
degrabă elemente de aspiraţii şi nu aspecte implementate. Presiunile venite atât dinspre actorii 
organizaţionali interni, cât şi dinspre actorii organizaţionali şi instanţele externe, au fost lăsate în 
expectativă, utilizându-se pe deplin principiile şi practicile specifice paradigmei sovietice de 
organizare şi management sistemic. Totuşi, unul dintre impulsurile externe a avut un succes mai 
pătrunzător şi se identifică prin aderarea în 2005 la Procesul Bologna. Dar, schimbarea 
paradigmei de management a ţinut mai degrabă de unele dintre dimensiunile declarate ale 
procesului şi au vizat cu precădere conţinuturile educaţionale. În schimb, tocmai dimensiunile 
ascunse, care vizează reformarea sistemică în sensul guvernanţei, nu au fost implementate. 
Respectivele dimensiuni chiar au fost ascunse, pe cât de mult posibil, de dezbaterile epistemice 
si publice, iar dacă unele dintre acestea au avansat, atunci au fost blocate de către instituţia 
legislativă sau de către agenţiile executive (cum ar fi cazul proiectului pachetului de legi din 
domeniul educaţional). 

Pe de o parte, în sistemul educaţional intern schimbările de ordin sistemic, dar şi de ordin 
organizaţional, au fost distinctive: evoluţia consistentă a numărului de instituţii educaţionale de 
nivel terţiar, dezvoltarea componentei private a educaţiei terţiare, creşterea considerabilă a 
numărului de studenţi. Cu toate acestea, particularitatea autohtonă constă în faptul că reformele 
întreprinse nu s-au ghidat după un anumit model sistemic occidental, ci s-a încercat o mixare 
concomitentă de instituţii şi practici specifice modelului german, modelului francez, mai ales a 
reperelor hibride implementate în România sau în alte state din regiune. Pe lângă toate acestea, 
fundalul sistemic, moştenit din perioada sovietică, a fost păstrat şi chiar valorizat. Ca rezultat, 
sistemul intern al educaţiei terţiare a devenit într-un fel profund hibridizat şi fără repere adecvate 
de dezvoltare. Complementar, în prezent, la impulsurile puterii politice, macro-sistemul 
administrativ apelează la instituţii, practici şi acţiuni specifice întocmai perioadei sovietice, 
accentuând paradigma dirijistă a managementului sistemic al educaţiei terţiare. Din partea 
opiniei publice, apar din ce în ce mai multe poziţii privind abandonarea procesului de mixare a 
modelelor, practicilor şi instrumentelor şi de adoptare a unor repere strict autohtone. Ori, la acest 
moment intenţia de autenticitate poate îndrepta sistemul intern al educaţiei terţiare către o izolare 
pe plan regional, continental şi global. 

Pe de altă parte, faţă de sistemele educaţionale occidentale, schimbările sistemice şi 
organizaţionale au fost înfăptuite într-un timp destul de scurt. În prima sa etapă de existenţă 
independentă a Republicii Moldova, sistemul educaţiei terţiare s-a adaptat treptat la noile condiţii 
de piaţă. Însă, datorită faptului că sistemul educaţiei terţiare derivă din macro-sistemul 
administrativ şi nu se constituie într-un cadru societal distinctiv şi autonom, acesta a fost şi 
rămâne în continuare a fi dependent în mod direct de evoluţiile politice şi administrative ale 
statului. Dezvoltarea sistemului s-a realizat în mod incoerent şi fără o viziune clară, iar 
instituţiile şi instrumentele managementului de sistem au continuat să fie monopolizate de către 
macro-sistemul administrativ. Prestatorii serviciilor de educaţie terţiară, inclusiv şi cei privaţi, nu 
au dispus de o capacitate deplină de a influenţa schimbarea opticii de management al sistemului 
educaţiei terţiare. În consecinţă, adaptarea la condiţionările şi necesităţile sferei pieţei interne a 
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fost condiţionată şi îngreunată de viziunile, strategiile şi acţiunile inconsecvente  de ordin politic 
şi administrativ.  

În continuare, macro-sistemul administrativ, adică statul, se percepe ca fiind beneficiarul 
principal, unic şi direct al produselor furnizate de către sistemul educaţiei terţiare. În acest 
context, sistemul educaţiei terţiare interne rămâne decuplat de sectorul pentru profit, dar şi de cel 
non-profit. De aceea, paradigma managementului sistemic rămâne a fi de tipul dirijării şi 
nicidecum de tipul guvernanţei. Paradigma managementului de sistem poate fi schimbată mult 
mai uşor dacă presiunea ar veni însăşi din interiorul sistemului – de la micro nivel - şi ar fi 
constantă şi consistentă. În modul aceasta, s-ar sprijini schimbarea opticii de management al 
macro-sistemului administrativ, prin furnizarea de practici de calitate, dar şi prin crearea unei 
stări de încredere şi coerenţă în înfăptuirea politicilor educaţionale, dar şi a politicilor conexe 
domeniului educaţional. Astfel, câmpul universitar intern şi-ar aduce un aport complementar la 
dezvoltarea democratică şi sustenabilă a Republicii Moldova. 

În conchiderea documentului analitic se poate afirma că vizualizarea evoluţiei sistemului 
educaţiei terţiare din Republica Moldova prin prisma paradigmei Noului Management Public a 
oferit o nouă dimensiune de interpretare sistemică. În modul acesta documentul a evidenţiat o 
serie de constatări esenţiale care provoacă o dezvoltare anacronică şi inflexibilă a sistemului 
educaţiei terţiare interne. Sintetizate, constatările constau în următoarele efecte ale procesului de 
reformă sistemică şi instituţională: 

• Rezistenţa accentuată a macro-sistemului administrativ, pe de o parte, precum şi a 
instituţiilor educaţionale terţiare, pe de altă parte, faţă de introducerea noilor 
proceduri de organizare şi de management sistemic şi de reducere a controlului 
centralizat din partea entităţilor guvernamentale specializate; 

• Menţinerea structurilor de control guvernamental şi ministerial aproape 
neschimbate, iar logica controlului sistemului se bazează în continuare pe metode şi 
proceduri punitive, ceea ce contribuie la îngreunarea înfăptuirii reformelor sistemice 
şi la reducerea responsabilităţilor pentru obţinerea calitativă a rezultatului final, 
precum şi la utilizarea eficientă şi eficace  a resurselor; 

• Teama politică pentru pierderea treptată a controlului asupra sistemului, precum şi 
asupra condiţionărilor de comportament social pentru anumite categorii sociale (de 
exemplu: persoanele tinere din mediul rural sau cele social-dezavantajate). Instituţiile 
de educaţie terţiară rămân vulnerabile la influenţele politice ale macro-sistemului 
administrativ (Aparatul Preşedintelui, diverse ministere), inclusiv şi din partea unor 
partide politice; 

• Incompatibilităţi de gestionare ale diverselor aspecte şi proceduri tehnice specifice 
sistemului educaţiei terţiare cum ar fi: contabilitatea efectuată la nivelul instituţiilor şi 
structurilor din sistem, aplicarea şi evaluarea indicatorilor de performanţă, modul de 
raportare longitudinală etc., care de multe ori sunt  utilizate ca subiect de manipulare 
şi constrângere, atât din punct de vedere politic, precum şi din punct de vedere 
administrativ. 

Este indubitabil faptul că instituţiile de educaţie terţiară au un rol şi o poziţie extrem de importată 
în ceea ce priveşte dezvoltarea socială şi economică a Republicii Moldova, precum şi pentru 
dezvoltarea regională. Însă, în realitate, contribuţia acestora este destul de minimală, iar acest 
fapt se datorează tocmai managementului dirijist prin care macro-sistemul administrativ îl aplică 
deopotrivă pentru a nu pierde controlul politic şi economic asupra acestui domeniu. Ori, pe 
fundalul unei reforme administrative, de schimbare a paradigmei de management public specific 
guvernanţei participative, sistemul educaţiei terţiare încă rămâne inert la schimbările societale 
interne, controlabil şi deseori manipulabil şi ideologizat. Paradoxal este faptul că mixajul între 
abordări coexistă şi produce efecte, care de multe ori depăşesc aşteptările factorilor decizionali, 
însă fără a genera performanţă şi sustenabilitate. Formalitatea schimbărilor întreprinse pe 
parcursul ultimilor două decenii se reflectă în mod incontestabil asupra competitivităţii 
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economice a Republicii Moldova la nivel intern şi regional, precum şi la nivel european şi 
global. 

Instituţiile europene (Consiliul Europei, Uniunea Europeană) recomandă entităţilor 
guvernamentale interne ca acestea să creeze condiţii propice pentru ca universităţile să se 
modernizeze ele însăşi, să-şi îmbunătăţească propriile performanţele, să găsească metode şi 
soluţii colegiale de stimulare şi de gestionare a problemelor comune. Ori, în contextul Republicii 
Moldova se observă contrariul. În acest caz, accentul cade  însăşi pe universităţi, care trebuie să 
impulsioneze dezvoltarea sistemică anume prin dezvoltarea lor internă. Prin alte cuvinte, 
schimbarea opticii de management de sistem şi adoptarea paradigmei guvernanţei poate fi 
înfăptuită în mod eficient şi eficace prin metoda de jos în sus. Învăţând  guvernanţa, în formula 
pas cu pas, autonomia instituţională se va întări, libertatea academică se consolida, 
managementul sistemic şi instituţional va deveni mai performant, iar universităţile vor contribui  
cu adevărat la crearea unei reale societăţi bazate pe cunoaştere.  

Ţinând cont de cele enunţate mai sus, cadrul general al recomandărilor de politici şi tactici 
constă în schimbarea opticii de management sistemic prin transferarea competenţelor statului 
(macro-sistemului administrativ) în domeniul educaţiei terţiare către o serie de agenţii autonome 
şi independente. Într-un asemenea mod,  se va putea genera o independenţă sistemică faţă de 
macro-sistemul administrativ, precum şi o maximizare a autonomiei instituţionale, ceea ce va 
însemna promovarea unor pachete de politici stimulative. De aceea, recomandările enunţate sunt 
de natură conceptuală, precum şi de proiectare instituţională. Principiile care trebuie luate în 
considerare în procesul de înfăptuire a respectivelor recomandări de tactici şi politici sunt 
următoarele:   

� Acţiune colectivă prin co-participare inter şi intra-sectorială; 
� Transparenţă procedurală; 
� Împărţire de sarcini; 
� Simulare procedurală; 
� Monitorizare şi evaluare internă şi externă; 

În speţă, recomandările de politici şi tactici specifice sistemului educaţiei terţiare sunt structurate 
pe două paliere. Primul palier vizează sistemul educaţional în ansamblu, iar cel de al doilea 
palier se referă strict la sistemul educaţiei terţiare. 

I. Reiniţierea procesului de înfăptuire a noului cadru legislativ privind sectorul educaţional 

din Republica Moldova 
 Blocarea oricărei iniţiative legislative din domeniul educaţional aflate în proces de 

examinare legislativă sau de concepere ministerială;  
 Crearea unui consiliu independent şi autonom care să fie însărcinat cu elaborarea unei noi 

versiuni preliminare a pachetului de legi din domeniul educaţional. Consiliul ar trebui să fie 
creat din persoane reprezentative ale tuturor categoriilor de actori interesaţi şi implicaţi în 
sectorul educaţional sau conex acestuia;    

 Iniţierea şi realizarea  de către consiliul independent a unor mese rotunde extinse – cu rol 
de consultare. Acestea trebuie să fie organizate ciclic şi cu o participare extinsă, dar tematic 
diversificată (pe nivele educaţionale, pe tipuri de educaţie, pe categorii de beneficiari etc.). 
La aceste activităţi de consultare trebuie să participe reprezentanţii comunităţii de politici 
publice din domeniul educaţional şi reprezentanţii grupurilor de presiune reprezentative la 
nivel naţional, pe de o parte, şi reprezentanţii autorităţilor guvernamentale şi ale instituţiilor 
de prestare a serviciilor educaţionale, pe de altă parte; 

 Luarea în considerare a evaluărilor şi recomandărilor enunţate de comunitatea de experţi 
autohtoni în cadrul multiplelor studii şi analize de politici educaţionale realizate pe 
parcursul ultimilor ani; 

 Aplicarea metodei simulării procesului de punere în practică a viitorului cadru legislativ, 
prin care să se observe şi să se aprecieze/evalueze carenţele şi posibilele consecinţe 
negative cu efect imediat, astfel încât acestea să fie remediate încă din procesul de 
concepere;  
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 Prezentarea unei versiuni definitivate a proiectului pachetului de legi Guvernului 
Republicii Moldova, care, după o analiza corespunzătoare, va decide dacă îşi va asuma să-l 
va înainteze spre examinare instituţiei legislative;  

 Menţinerea unui dialog constructiv a comunităţii de politici publice din domeniul 
educaţional cu instituţia executivă, precum şi cu instituţia legislatoare, prin realizarea 
ciclică a unor runde consultative.   

II. Proiectarea unei arhitecturi sistemice specifice paradigmei guvernanţei educaţiei terţiare  

 Descentralizarea sistemică prin transformarea tuturor instituţiilor de educaţie terţiară (de 
stat sau private, inclusiv a Academiei de Ştiinţe din Moldova) în organizaţii cu statut 
nonguvernamental şi non-profit. Această acţiune ar egala toţi prestatorii de servicii 
educaţionale, ar stimula procesul de definitivare tipologică a prestatorilor şi ar genera 
premise reale pentru crearea unui câmp intern al educaţiei terţiare cu adevărat concurenţial 
şi fundamentat pe performanţă şi calitate. Anume prin această tactică se va maximiza 
autonomia instituţională şi se va garanta libertatea academică, precum şi o accesibilitate 
echitabilă, conform performanţelor demonstrate;  

 Dezagregarea sistemică prin crearea unor agenţii autonome specializate: de asigurare a 
calităţii, de finanţare, de sprijinire a mobilităţii educaţionale, de finanţare a programelor de 
cercetare, de sprijinire a iniţiativelor studenţeşti, de elaborare a calificărilor, de relaţionare 
cu mediul economic şi partenerii sociali, de prognoză şi planificare strategică ş.a. Acestea 
trebuie să fie create pe principiul reprezentării profesioniste (experţilor tematici) şi să 
posede următoarele atribuţii: planificare strategică tematică, analize şi evaluări de politici 
tematice, monitorizarea procesului de execuţie tematică a politicilor, evaluarea 
performanţei tematice, administrare de programe tematice. Astfel se va crea o reţea de 
agenţii independente care vor întemeia şi menţine starea de autoorganizare  şi guvernanţă 
sistemică; 

 Aplicarea principiilor „resursele urmează studentul”, „performanţa se remunerează” 
„resursele se alocă pe programe”. Principiile nu se referă numai la aspectul de finanţare, 
dar şi la celelalte activităţi inerente înfăptuirii actului educaţional. Astfel, prin aplicarea 
acestora se va putea contribui la modificarea filosofiei actului educaţional de nivel terţiar 
şi a modului de înfăptuire a managementului sistemic şi instituţional;  

 Asumarea de către stat a  finanţării educaţiei terţiare cu o pondere distinctivă din PIB 
(aproximativ 7-8%, incluzând şi alocarea pentru inovare si cercetare), negociată pe un 
termen mediu şi îndelungat cu prestatorii de servicii educaţionale de nivel terţiar, conform 
indicilor de performanţă demonstrate şi conform strategiilor asumate şi promovate de 
Guvern; 

 Stimularea creării consorţiilor educaţionale de nivel terţiar pe categorii de interese şi 
priorităţi de dezvoltare sistemică. Acest aspect va favoriza autoorganizarea sistemică astfel 
încât resursele să fie gestionate mai econom şi totodată să consolideze cadrul de încredere 
şi cooperare inter-instituţională în procesul de înfăptuire a actului educaţional;   

 Crearea unui forum naţional reprezentativ al educaţiei terţiare, care să întrunească 
reprezentanţi ai actorii implicaţi în înfăptuirea actului educaţional de nivel terţiar;   

 Elaborarea şi adoptarea unei carte (cod procedural) privind modul de exercitare a 
guvernanţei sistemice, care să prevadă inclusiv şi aspecte de ordin etic; 

 Practicarea elaborării de analize şi prognoze longitudinale focalizate pe diverse subiecte 
tematice şi de interes strategic. Acestea pot fi efectuate şi de către instituţiile de educaţie 
terţiară, precum şi de grupurile de presiune reprezentative la nivel naţional;    

 Dezvoltarea unei reţele naţionale de centre de resurse tematice: de suport în utilizarea TIC, 
de resurse pentru consilierea şi orientarea profesională, de resurse pentru dezvoltarea 
competenţelor transversale ş.a. 
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Recomandările de tactici şi politici propuse au menirea să dinamizeze spaţiul public intern şi să 
pună în centrul managementului sistemului educaţiei terţiare însăşi prestatorii de servicii 
educaţionale de nivel terţiar. Anume prestatorii de servicii educaţionale, în cooperare cu 
reprezentanţii beneficiarilor direcţi, trebuie să decidă de comun acord care va fi forma şi 
accepţiunile managementului sistemic. Servicii educaţionale de calitate şi performante pot fi 
obţinute doar dacă  principiile şi regulile jocului sunt stabilite de cei care participă în joc. În 
cazul aplicării recomandărilor enunţate Ministerul Educaţiei şi Tineretului ar trebui să devină o 
entitate guvernamentală care să monitorizeze modul de înfăptuire a politicilor, să promoveze 
anumite politici, tactici şi strategii, precum şi să înainteze spre aprobare diversele propuneri de 
politici şi tactici elaborate de agenţiile autonome specializate.       
În principiu, guvernanţa sistemului educaţiei terţiare constă în aplicarea principiilor democraţiei 
directe şi colegiale, ceea ce semnifică învăţarea şi evaluarea procesului pas cu pas. Desigur, în 
contextul Republicii Moldova, recomandările enunţate mai sus ar reprezenta o profundă reformă 
sistemică, ceea ce public ar fi interpretată ca o „revoluţionare” sistemică. Trebuie de 
conştientizat faptul că factorii care se vor opune implementării a respectivelor recomandări vor fi 
mult mai numeroşi şi cu forţe mult mai puternice decât actorii şi forţele favorabile reformei 
sistemice. Însă, chiar dacă la început printre forţele care se vor opune se vor regăsi şi actorii 
prestatori ai serviciilor de educaţie terţiară, tocmai aceştia vor prefera ulterior să acţioneze 
colectiv pentru aşi maximizeze competenţele şi resursele. Astfel, aceştia se vor adapta foarte 
rapid la regulile jocului şi chiar îşi vor dezvolta abilităţile de negociere a resurselor, precum şi 
abilităţile de evaluare ale performanţelor atinse. Într-o asemenea manieră procesul de reformă va 
fi asigurat în reţea şi astfel se va contribui la crearea unui sistem intern al educaţiei terţiare 
deschis, concurenţial, transparent, antreprenorial, responsabil, responsiv şi echitabil.     
 
 

* 
*        * 

 

Prezentul document analitic nu şi-a propus să trateze în mod exhaustiv aspectul privind 
guvernanţa sistemului educaţiei terţiare din Republica Moldova. Deşi aspiră spre o abordare 
monografică, documentul reprezintă doar un punct de plecare pentru alte investigaţii calitative şi 
cantitative de politici educaţionale interne specifice nivelului terţiar. De exemplu, în contextul 
actual al Republici Moldova este important de observat impactul parteneriatului public-privat 
asupra schimbării managementului sistemic al educaţiei terţiare. La fel, merită de investigat mult 
mai aprofundat evoluţia procesului de dezagregare sistemică şi modul în care unele agenţii cu rol 
executiv au căpătat puteri şi influenţe sporite, dublând astfel rolul Ministerului Educaţiei, 
Tineretului şi Sportului. Din punct de vedere al presiunilor externe, dinspre macro-nivelul 
suprastatal (Agenda Lisabona) şi cel internaţional – pan-european (Procesul Bologna), este 
important de analizat schimbarea de optică în managementul sistemului educaţiei terţiare din 
Republica Moldova – dinspre dirijare sistemică spre guvernanţă sistemică. Aceste tentative de 
priorităţi de analiză sunt doar câteva subiecte ce necesită a fi studiate în viitorul apropiat.  

În concluzie finală, pentru înfăptuirea dezideratului de „integrare europeană” este nevoie de o 
eminentă relansare a procesului de elaborare a unei strategii de reformare structural-sistemică a 
sectorului educaţional în ansamblul său arhitectural, şi a educaţiei terţiare, în particular. 
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