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Rezumatul studiului 
 

1. Introducere 

În ciuda unei performanțe economice solide, realizate în ultimele două decenii, Republica Moldova 
rămâne printre cele mai sărace țări din Europa. Pandemia, criza energetică și, cel mai recent, criza 
refugiaților, cauzată de invazia rusă a Ucrainei, au expus în mod flagrant vulnerabilitățile modelului 
de creștere bazat pe intrările de bani de la cetățenii care lucrează în afara țării. În tot acest context 
provocator, Comisia Europeană a luat decizia de a acorda Republicii Moldova statutul oficial de 
țară candidată la Uniunea Europeană. Însă, pentru a îndeplini condițiile de aderare, este nevoie de 
resurse financiare, de sprijin internațional și -  poate, cel mai important - de politici eficiente de 
dezvoltare a resurselor umane ale țării. În absența acestor elemente, va fi dificil de format o 
mentalitate europeană autentică, ancorată în prezent, pentru viitor.  

În sectorul educațional, în pofida reformelor inițiate odată cu adoptarea Codului Educației, în 2014, 
cadrele didactice au, în continuare, venituri reduse, chiar muncind suplimentar. La fel, școlile nu 
reușesc să aibă încă dotările necesare unui învățământ modern, iar strategiile didactice și 
activitățile de învățare au rămas preponderent tradiționale, în ciuda sutelor de ore de formare 
continuă la care cadrele didactice participă la fiecare cinci ani. Deși, în prezent, Republica Moldova 
are un cadru legal modernizat în educație, principala provocare rămâne de a aduce politicile și 
reformele în fiecare sală de clasă, iar acest lucru nu poate fi realizat fără o regândire solidă a 
formării cadrelor didactice și a carierei profesorilor.  

2. Contextul studiului 

Consolidarea sistemului de formare și dezvoltare profesională a resurselor umane în educație este 
o prioritate strategică a Guvernului Republicii Moldova. Pentru atingerea acestui obiectiv, este 
important să se ia în considerare implementarea acțiunilor care vizează formarea și consolidarea 
competențelor profesionale ale personalului didactic din educație, astfel încât profesorii și 
managerii de la toate nivelurile de învățământ să fie bine pregătiți și capabili să asigure dezvoltarea 
deplină a potențialului fiecărui elev, tânăr și adult care învață. În ultimii ani, contextul de politici a 
urmărit, prin intervenții la nivel central și local, să asigure funcționalitatea și coerența între: 

- sistemul de îndrumare și orientare a celor mai buni studenți către cariera didactică; 
- sistemul de formare inițială a cadrelor didactice; 
- sistemul de sprijin și mentorat al profesorilor în domeniul didactic; 
- sistemul de formare profesională continuă și cel de dezvoltare personală a cadrelor 

didactice la toate nivelurile de educație (inclusiv nivelul universitar); 
- sistemul de cercetare-acțiune aplicată în domeniul științelor educației. 

 
Scopul acestui studiu vizează o evaluare a sistemului de formare inițială la nivel ISCED 5-6-7 și a 
sistemului de formare continuă a cadrelor didactice, într-un moment în care educația din Republica 
Moldova se află, din nou, la o răscruce. 

Efortul în cauză este menit să ofere asistență tehnică suplimentară Administrației Prezidențiale a 
Republicii Moldova pentru a pune la dispoziție o bază de îmbunătățire a agendei de politică 
educațională, așa cum aceasta este definită în strategiile-cadru în domeniul educației profesorilor 
și a managerilor. 

3. Metodologia de cercetare 

Metodologia de cercetare a urmat secvențialitatea logică de colectare a informațiilor necesare, din 
surse primare și secundare, pentru a obține o imagine clară a mecanismelor prin care se planifică, 
organizează, evaluează și valorifică formarea inițială și continuă a cadrelor didactice. În speță, ea 
a vizat: 

(a) colectarea și analiza datelor oficiale - analiza documentară 
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(b) colectarea de informații privind percepția sistemului de către utilizatorii săi, printr-o serie de 
instrumente de investigație specifice, cum ar fi: 

• focus-grupuri cu furnizorii de formare inițială și continuă; 
• interviuri individuale semi-structurate cu decidenți, experți politici și specialiști în formarea 

inițială și continuă; 
• chestionare tematice online adresate actorilor-cheie: 

1. Chestionar pentru furnizorii de formare inițială din colegii și universități (100 de 
respondenți); 
2. Chestionar pentru beneficiarii de formare inițială în ultimii trei ani (303 respondenți); 
3. Chestionar pentru furnizorii de formare continuă (56 de respondenți); 
4. Chestionar pentru cadrele didactice beneficiare de formare continuă în ultimele 24 de 
luni (502 respondenți). 

 
Pentru a realiza comparații cu alte sisteme de educație de la nivel european și internațional, au fost 
folosite atât datele EUROSTAT, cât și alte date din rapoarte și analize recente (OECD, EURYDICE, 
TALIS, WORLD BANK, UNESCO etc.). 

Limite ale studiului 

Studiul se limitează la analiza datelor obținute prin metodologia de investigație în perioada august-
octombrie 2022 și se referă în exclusivitate la provocările cu care se confruntă sistemul de formare 
inițială și continuă din Republica Moldova și la recomandările de ameliorare a situației existente. 
Interpretarea datelor, concluziile și recomandările aparțin autorilor.  

4. Analiza politicilor și practicilor în domeniul formării inițiale a cadrelor didactice 

Republica Moldova a inițiat, în ultimii 20 de ani, mai multe reforme în aria formării inițiale a cadrelor 
didactice, în încercarea de a menține calitatea corpului profesoral, în condițiile degradării nivelului 
de atractivitate pentru această profesie și diminuării prestigiului ei la nivel social. Un prim pas spre 
modernitate a fost aderarea la Procesul Bologna și la sistemul ECTS, apoi implementarea treptată 
a prevederilor din Codul Educației, aprobat în 2014. Standardele educaționale de stat au constituit 
baza pentru evaluarea obiectivă a calității și a nivelului de instruire și calificare a absolvenților, 
inclusiv a programelor de formare inițială.  

În Republica Moldova formarea inițială a cadrelor didactice se realizează în colegii și în universități, 
printr-un model ce încearcă să respecte recomandarea Uniunii Europene ca fiecare profesor să 
aibă studii superioare. Absolvenții de colegii au opțiunea de a activa în învățământul preșcolar și 
primar. În cazul învățătorilor, aceștia sunt încurajați să continue studiile, obținând licența în 
pedagogia învățământului primar în conformitate cu prevederile Codului Educației. De asemenea, 
modelul curent presupune formarea viitorilor profesori printr-un program de licență specializat 
pentru științele educației, renunțându-se la formarea prin intermediul unui modul psihopedagogic, 
în paralel cu studiul pentru licențierea într-o anumită disciplină academică. Totuși, la presiunea 
mediului academic, în anul 2017 a fost reintrodus modelul de formare bazat pe studii de specialitate 
de licență, completate de modulul psihopedagogic. În baza planului-cadru pentru studii superioare 
și a regulamentului de organizare a studiilor în învățământul superior, sunt dezvoltate planurile de 
învățământ și curriculumul de formare pentru toate tipurile de funcții: educatori pentru 
învățământul preșcolar, cadre didactice pentru învățământul primar, gimnazial și liceal. Programele 
de studii conțin în mod obligatoriu și relativ echilibrat discipline fundamentale, discipline de 
specialitate, discipline generale, cursuri obligatorii și opționale, practică pedagogică. În condițiile 
autonomiei curriculare, universităților le revine responsabilitatea pentru calitatea educației, deci 
pentru completarea componentelor menționate cu conținuturi relevante, în funcție de finalitățile 
de studiu și de competențele preconizate pentru fiecare specialitate în parte.  

Calificările/titlurile pedagogice se acordă la nivel de universitate, ca urmare a promovării cu succes 
a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență sau de masterat. Acestea sunt 
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confirmate prin eliberarea diplomei pentru nivelul respectiv de studii, document aprobat de 
Ministerul Educației și Cercetării. 

Conform prevederilor Codului Educației, toți absolvenții instituțiilor de învățământ superior și 
profesional tehnic din țară, beneficiari ai programelor acreditate în domeniul general de studiu 
Științe ale educației sau într-un domeniu echivalent, care și-au făcut studiile pe locuri cu finanțare 
de la bugetul de stat sau cu taxă de studii, indiferent de forma de învățământ, au dreptul, în primii 
trei ani de activitate didactică de la repartizare, la indemnizații din mijloacele bugetului de stat.  

Aceleași drepturi le au și absolvenții programelor corespunzătoare ai instituțiilor de învățământ din 
străinătate, acreditate în condițiile legii, inclusiv absolvenții care au cumulat studiile cu activitatea 
pedagogică, ulterior angajați în instituții de învățământ prin repartizare de către Ministerul 
Educației și Cercetării. De asemenea, la debutul în carieră, personalul didactic angajat în instituțiile 
de învățământ publice din mediul rural și centrele raionale beneficiază, în primii trei ani de activitate, 
de compensarea cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ, consumul de energie termică și 
electrică, în condițiile stabilite de Guvern. În plus, în primii trei ani de activitate, cadrele didactice 
din instituțiile de învățământ general publice beneficiază de sprijin pentru inserție profesională, 
inclusiv de reducerea la 75% a normei didactice pentru un salariu de funcție, precum și de asistență 
din partea cadrului didactic mentor. 

Rezultatele cercetării 

La cercetarea focalizată pe formarea inițială a cadrelor didactice au participat decidenți și experți 
ai Ministerului Educației și Cercetării, alături de reprezentanți ai principalilor furnizori de formare 
inițială din Republica Moldova, cu experiență practică în organizarea programelor de formare 
inițială. La ancheta prin chestionar, care a vizat personalul didactic implicat în formarea inițială, au 
participat 100 de cadre didactice din universități și colegii, iar ancheta în rândul beneficiarilor 
programelor de formare inițială a cuprins 303 persoane - cadre didactice debutante, elevi și 
studenți din anii terminali de studii pedagogice. Datele de cercetare arată că: 
 
• Doar 30% din reprezentanții furnizorilor de formare inițială consideră că procedura de 

admitere permite o triere a celor mai motivați candidați pentru cariera didactică. 
• Doar 3% dintre beneficiarii de formare inițială declară că au venit la Științe ale Educației 

pentru faptul că admiterea este mai ușoară. 
• Doar 50% dintre absolvenți s-au încadrat în învățământ, ceea ce corespunde cu datele 

oficiale. 
• Peste 70% dintre participanții la cercetare consideră că toate cursurile propuse în fiecare an 

de studiu au fost relevante și i-au ajutat să înțeleagă profesia didactică. 
• Peste 86% dintre beneficiarii chestionați consideră că toți profesorii pe care i-au avut în 

facultate au fost bine pregătiți profesional. 
• Aproximativ 80% dintre profesorii universitari declară că-și revizuiesc cursurile anual. 
• 70% dintre profesori declară că există o bună corelație între conceptele predate și cerințele 

factuale sau procedurale pe care trebuie să le satisfacă elevii/studenții în timpul orelor de 
practică pedagogică.  

• Peste 65% dintre profesorii reprezentanți ai instituțiilor care derulează programe de formare 
inițială consideră că actuala procedură de practică pedagogică este eficientă și contribuie 
decisiv la formarea viitoarei generații de profesori. 

• Aproximativ 25% dintre studenți și debutanți consideră că dețin toate competențele 
necesare, în timp ce 55% dintre cei chestionați consideră că dețin majoritatea competențelor 
necesare pentru profesie. 

• Majoritatea studenților au o reprezentare negativă cu privire la școala online (în pandemie), 
în principal din cauza lipsei interacțiunii față în față cu discipolii (46%), a faptului că a fost 
percepută ca dezumanizantă și ineficientă (16%), și a competențelor TIC insuficient 
dezvoltate (3%). 

• Examinarea scrisă anuală și testările scrise pe parcursul anului școlar sunt formele de 
evaluare menționate cu cea mai mare frecvență de către profesorii din formarea inițială.  
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• Unul din trei beneficiari ai sistemului de formare inițială indică disponibilitatea de a emigra 
într-o altă țară, dacă ar avea oportunitatea unor condiții de muncă și salarii net superioare în 
comparație cu Republica Moldova. 

• 72% dintre beneficiarii de formare inițială consideră că principala provocare a sistemului de 
formare inițială a cadrelor didactice este subfinanțarea în raport cu nevoile instituțiilor cu 
responsabilități în domeniu. 

 
5. Analiza politicilor și practicilor existente în domeniul formării continue a cadrelor didactice 

Formarea continuă a cadrelor didactice este un sub-domeniu de mare importanță în arhitectura 
sistemului educațional din Republica Moldova, fiind reglementată de foarte multe articole de lege, 
ordine de ministru, metodologii și regulamente. Formarea continuă, ca abordare și concept, include 
conceptele de Formare profesională continuă a adulților și este subsumată conceptului de Învățare 
pe tot parcursul vieții. Conform Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților (HG 193 
din 24-03-2017), ea se implementează prin cursuri dedicate organizate de angajatori, programe de 
recalificare, perfecționare sau specializare profesională, stagii de practică, învățare la locul de 
muncă, seminare, conferințe, mese rotunde, ateliere și cursuri de formare continuă la distanță. 
Pentru a oferi certificate de studii recunoscute de către sistemul de educație din Republica 
Moldova, furnizorii de formare profesională continuă, indiferent de domeniul de activitate, au 
nevoie să se autorizeze și să își acrediteze programele de formare continuă la Agenția Națională 
de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.  

Programele de formare profesională continuă conțin module specifice didacticii de specialitate, 
dezvoltării personale și modulul TIC în educație. Deși formarea profesională continuă este 
obligatorie pentru cadrele didactice, în fapt, cei mai interesați sunt cei angrenați în procesul de 
atestare, care îmbracă două forme: obținerea unui grad didactic și confirmarea unui grad didactic.  

Pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice (la fiecare cinci ani), cadrele didactice trebuie să 
acumuleze următoarele credite profesionale: 

- 50 de credite - pentru conferirea/confirmarea gradului didactic doi; 
- 60 de credite - pentru conferirea/confirmarea gradului didactic unu; 
- 80 de credite - pentru conferirea/confirmarea gradului didactic superior. 

Ponderea cea mai însemnată o au cursurile convenționale, de didactica disciplinei, oferite de 
furnizorii de formare acreditați cu programe de formare profesională continuă multimodulare de 
lungă durată. Ministerul Educației și Cercetării publică anual o listă cu furnizorii de servicii de 
formare continuă acreditați și oferta acestora, amintindu-le profesorilor că doar creditele obținute 
la aceste cursuri pot fi luate în calcul în procesul de atestare. Harta Creditară și metodologia 
cuantificării, acumulării și recunoașterii creditelor profesionale le spune cu precizie profesorilor 
unde, cum, când și în ce activități de formare continuă trebuie să se implice pentru a primi credite 
importante pentru promovarea în cariera didactică și trecerea la un nivel superior de salarizare. 
Prin prisma procesului de atestare, cei mai mulți profesori au gradul didactic doi - 52,25%; 
aproximativ 16,05% - gradul întâi; 5,07% - gradul superior, în vreme ce 26,63% % sunt cadre 
didactice fără grade. 

Motivația participării profesorilor la formarea continuă este legată, în general, de două scopuri: a) 
creșterea salarială și a nivelului în carieră prin procesul de atestare, pentru obținerea sau 
confirmarea gradului didactic și b) obligativitatea profesională pentru participarea la formarea 
inițiată de Ministerul Educației și Cercetării pentru implementarea politicilor de 
ameliorare/dezvoltare (de exemplu, creșterea competențelor digitale ale personalului didactic în 
perioada pandemiei, formarea evaluatorilor pentru examenul de bacalaureat sau formări prevăzute 
în diverse proiecte în care MEC este parte). Ponderea participării la formarea continuă, inițiată doar 
din nevoia de dezvoltare, fără credite și finanțată din surse proprii ale cadrelor didactice, este 
foarte redusă. 
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Din punctul de vedere al finanțării, din bugetul public central sau local se plătesc doar cursurile 
acreditate de diferiți furnizori - majoritatea instituții publice de învățământ superior. Cadrele 
didactice contribuie financiar la plata propriei formări atunci când nu se găsesc fonduri publice în 
instituția de învățământ/ Administrația Publică Locală (APL) sau când mai au nevoie de credite în 
vederea atestării, dar deja au beneficiat de finanțare publică în ultimii trei ani.  

Rezultatele cercetării 

În cadrul cercetării calitative axate pe formarea continuă a cadrelor didactice și-au adus contribuția 
experți ai Ministerului Educației și Cercetării, directori ai centrelor de formare, profesori universitari, 
specialiști și formatori implicați direct în formarea continuă. La ancheta prin chestionar, care a vizat 
furnizorii de formare continuă, au participat 56 de reprezentanți ai acestora, iar ancheta în rândul 
beneficiarilor programelor de formare continuă a cuprins 502 cadre didactice din învățământul 
general. Datele de cercetare arată că: 

• Majoritatea covârșitoare a participanților consideră că formarea continuă oferă noi 
perspective și aprofundări în ariile de specialitate, și actualizează cunoașterea domeniului, 
în acord cu ultimele cercetări, dezvoltări, reglementări. 

• 70% dintre furnizori consideră că toți profesorii au nevoie de formare continuă. 
• Doar 27% dintre profesori preferă participarea la formarea continuă acreditată, organizată 

într-un centru specializat. 
• Doar jumătate dintre furnizori revizuiesc curriculumul și materialele de curs la fiecare 

schimbare legislativă, procedurală sau de conținut științific într-un anumit domeniu (51,79 %). 
• Directorul școlii și pagina web a Ministerului Educației și Cercetării sunt principalele surse de 

informare cu privire la oferta de formare continuă. 
• Majoritatea profesorilor aleg un furnizor/curs în funcție de feedback-ul colegilor care au 

participat deja, caracterul dinamic si aplicativ al acestuia, și modul flexibil de furnizare a 
cursului. 

• Mai puțin de jumătate dintre cadrele didactice își pot finanța/cofinanța propria dezvoltare 
profesională pentru a satisface rigorile legii, în timp ce doar 4,38% dintre respondenți ar 
putea aloca până la 200 de lei pe zi pentru formarea continuă.  

• Din cei 502 respondenți, 96,2% au participat la formarea continuă în ultimele 24 de luni, și 
anume: 22,71% au participat între 10-15 zile, 41,83% între 15-25 de zile, 22,51% - peste 25 de 
zile, iar restul - mai puțin de zece zile. Majoritatea zilelor au reprezentat participarea la 
formarea continuă obligatorie în cadrul procesului de atestare sau alte campanii de formare 
obligatorie derulate de către Ministerul Educației și Cercetării. 

• 75% din formarea continuă acreditată a fost organizată de către trei instituții: Institutul de 
Științe ale Educației, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Universitatea de 
Stat din Tiraspol. 

• Cele mai importante obstacole ce împiedică participarea în formarea continuă sunt 
reprezentate de: distanța mare față de centrul de formare, costurile și taxele de participare, 
și plasarea inadecvată a cursurilor pe parcursul anului.  

• Cei mai apreciați furnizori de formare continuă au fost Institutul de Științe ale Educației și 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.  

• Peste 86% dintre respondenți sunt de acord că stilul lor de predare s-a îmbunătățit prin 
participarea la formarea continuă.  

• Peste 90% dintre participanți declară că reușesc să transfere bunele practici din formarea 
continuă către clasele de elevi și găsesc suficiente lucruri pe care să le aplice în munca de zi 
cu zi. 

 
6. Provocări ale cadrului instituțional, nevoia de coerență între sistemul de formare inițială și cel de 
formare continuă, revizuirea practicilor didactice  

În Republica Moldova, Ministerul Educației și Cercetării este principalul promotor de politici 
educaționale și instituția ce reglementează în mod centralizat formarea inițială și continuă a 
cadrelor didactice. În general, procesele urmează calea clasică a politicilor publice - strategie, 
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program, proiect legislativ, metodologie etc. -, însă operaționalizarea strategiilor este de multe ori 
dependentă de voința politică, de resursele financiare și de oportunitatea de moment. De 
asemenea, strategiile și implementarea lor sunt puternic influențate/condiționate de curentele de 
gândire venite dinspre zona politică sau universitară și, uneori, de „modelele de bune practici” 
introduse pe filiera instituțiilor internaționale prezente în Republica Moldova cu proiecte (Banca 
Mondială, OECD, UNICEF, Delegația Uniunii Europene etc.). 

Este suficient să analizăm legislația din domeniul formării inițiale și continue pentru a realiza că 
abordarea a fost una din aproape în aproape, dependentă de acțiunile anterioare. Cadrul legislativ 
nu este unul unitar, compact, reunit într-un singur document dedicat, ci mai degrabă o colecție de 
prevederi în legi organice, hotărâri de guvern, ordine de ministru, metodologii și regulamente. 

Pentru acest capitol au fost studiate un număr impresionant de documente legislative, de 
reglementare și metodologice. Pentru cele mai importante dintre ele au fost făcute recomandări 
ameliorative punctuale. 

Probleme detectate în general în legislație se referă la: 

• Lipsa corelațiilor și trimiterilor precise la alte documente legislative în vigoare; 
• Definiții care au nevoie de actualizare pentru mai multă claritate; 
• Descrieri/viziuni diferite pentru același fenomen;  
• Lipsa diferențierii, acolo unde se impune;  
• Grad mare de generalitate, acolo unde este nevoie de specificitate; 
• Evitarea indicării surselor de finanțare publică și a cuantumului maxim acordat pentru 

fiecare tip de formare sau a unui reper prin care acesta poate fi determinat; 
• Lipsa informațiilor cu privire la consultarea actorilor sociali în elaborarea diverselor 

documente;  
• Rigiditatea, lipsa alternativelor și a opțiunilor de politică educațională; 
• Multitudinea de obligativități și cerințe față de cadrele didactice sau instituții, în paralel cu 

lipsa specificațiilor în cazul în care aceste obligativități și cerințe nu sunt satisfăcute.  
 
Provocări ale sistemului de formare inițială în Republica Moldova 

Discuțiile cu specialiștii în domeniu, cu furnizorii și cu factorii de decizie au reliefat o serie de 
carențe și provocări cu care se confruntă sistemul de învățământ în general și cel de formare inițială 
a cadrelor didactice în particular: 

• Inconsecvența strategiilor și a politicilor în domeniul formării inițiale;  
• Dependența de finanțarea externă și de voința politică în susținerea reformelor; 
• Lipsa de atractivitate a muncii în sectorul bugetar în general și în învățământ în particular;  
• Slaba corelare între performanța academică înaltă și îmbrățișarea carierei didactice; 
• Dezinteres în inițierea campaniilor naționale de promovare pentru profesia didactică;  
• Nivelul de salarizare scăzut și responsabilitățile mari îndepărtează pe cei mai buni 

candidați; 
• Stimulentele existente și condițiile de muncă nu satisfac pretențiile potențialilor candidați; 
• Admiterea cu medii mici ca model de supraviețuire a profilului pedagogic; 
• Dublarea domeniilor de specialitate creează dificultăți de organizare și o competiție 

nejustificată; 
• Comanda de stat reflectată în numărul de locuri la buget pentru învățământul pedagogic 

nu poate fi onorată de către universități;  
• Studiile pedagogice sunt urmate și de cei care nu vizează o carieră didactică; 
• Munca în timpul studiilor are impact asupra calității pregătirii inițiale; 
• Modelul de evaluare finală a absolvenților din învățământul pedagogic nu probează 

atingerea standardelor profesionale de pregătire; 
• Abandonul și orientarea spre alte domenii de activitate îngreunează repartizarea în 

sistem a absolvenților; 
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• Durata redusă a reconversiei denotă o pregătire profesională insuficientă a profesorilor; 
• Completarea locurilor vacante cu pensionari și raportarea deficitară la nivel de sistem; 
• Activitatea ANACEC este percepută drept una birocratică, ineficientă și de suprafață. 

 
La aceste limite ale politicilor actuale se adaugă și dificultățile de implementare: 

• Insuficienta implicare a universităților în promovarea ofertei pentru învățământ 
pedagogic; 

• Deficitul de resursă umană pentru formarea inițială; 
• Cadrele didactice universitare care nu țin pasul cu inovațiile din domeniu și cerințele 

actualizate în formarea inițială; 
• Profesori universitari bine pregătiți profesional, dar implicați în foarte multe activități, nu 

reușesc decât ocazional să împărtășească din experiența lor; 
• Practica pedagogică, deși bine conceptualizată, suferă la implementare din lipsă de 

resurse; 
• Livrarea cursurilor exclusiv online afectează calitatea programelor; 
• Condițiile de muncă precare, infrastructura învechită și insuficientă; 
• Oferta largă de programe de studii pe domeniul Științe ale Educației este menținută 

artificial pentru finanțare.  
 
Provocări ale sistemului de formare profesională continuă în Republica Moldova 

Discuțiile cu specialiștii în domeniu, cu furnizorii și cu factorii de decizie, au reliefat o serie de 
carențe și provocări cu care se confruntă sistemul de învățământ în general și cel de formare 
continuă a cadrelor didactice în particular: 

• Actuala lege a salarizării nu îmbunătățește semnificativ veniturile profesorilor cu grade 
didactice, iar aceasta conduce la demotivarea pentru obținerea/menținerea gradului; 

• Rețeaua școlară este supradimensionată și creează probleme de personal; 
• Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare folosește pentru 

acreditare același mecanism, atât pentru formarea inițială, cât și pentru cea continuă - un 
demers rigid, administrativ, cantitativ; 

• Costurile pentru acreditarea programelor la ANACEC depășesc posibilitățile financiare ale 
furnizorilor de servicii de formare continuă mai mici; 

• Profesorii universitari sunt considerați automat formatori, deși mulți dintre ei nu au 
pregătire în domeniul formării adulților; 

• Lipsa unei reglementări unitare a formării continue, combinată cu autonomia universitară, 
face ca programele să fie livrate formal; 

• Finanțarea formării continue se aplică defectuos și produce discrepanțe de participare 
între raioane, școli și profesori; 

• Harta creditară prevede un număr exagerat de credite pentru atestare, iar furnizorii propun 
programe incredibil de lungi pentru formarea continuă. 

La aceste limite ale politicilor actuale se adaugă și dificultățile de implementare: 

• Evaluarea anuală a profesorilor se face prea formal/colegial, fără a se conștientiza nevoia 
de dezvoltare; 

• Cursurile nu sunt dezvoltate în acord cu nevoile punctuale ale participanților; 
• Informarea cadrelor didactice cu privire la oferta de cursuri este superficială, iar motivația 

de participare diferă; 
• Furnizorii de formare inițială (universitățile) își pot acredita orice cursuri de formare 

continuă fără să demonstreze concret utilitatea, actualitatea sau accesibilitatea acestora; 
• Calitatea în formarea continuă este întâmplătoare, depinzând mai degrabă de formator; 
• Pregătirea, competența și utilitatea furnizorilor de formare continuă nu este determinată 

clar; 



 
Evaluarea sistemului de formare profesională inițială și de formare continuă a cadrelor didactice din Republica Moldova 

11 
GEORGE PATAKI ȘI CIPRIAN FARTUȘNIC I WWW.IPRE.MD 

• Rigiditatea și durata programelor acreditate conduce la demotivarea profesorilor de a mai 
participa la ele (se oferă programe standardizate de zece credite, în care multe conținuturi 
se repetă); 

• Costul cursurilor de formare acreditată este perceput ca fiind foarte mare; 
• Organizarea formării continue nu este gândită din perspectiva beneficiarului; 
• Livrarea online a cursurilor a afectat calitatea lor; 
• Valorificarea formării continue la clasa de elevi este puțin sprijinită de către furnizori și 

nedocumentată la nivel de sistem; 
• Performanța în cariera didactică și în munca la clasă nu este încurajată de către managerii 

de școli; 
• Serviciile de suport în implementarea politicilor la nivel de direcție raională sau școală nu 

funcționează. 
 

Concluzii și recomandări generale 

Formare inițială 

Analiza succintă a contextului politicilor din domeniul formării inițiale demonstrează că acestea au 
fost marcate de discontinuitate și de lipsa unui cadru sistematic de pregătire și implementare. 
Drept urmare, în prezent, există numeroase arii ce necesită intervenții ameliorative. Deficitul de 
cadre didactice la anumite discipline și nivelul relativ ridicat de fluctuație a acestora au influențat 
și sistemul de admitere în programele de formare inițială. Admiterea elevilor cu medii mici creează 
un cerc vicios care, în final, accentuează deficitul de imagine și stima de sine a tuturor celor angajați 
ca profesori în sistemul de educație. Este îngrijorător că, în ultimii ani, se atestă un decalaj 
semnificativ între nevoile oficiale de personal didactic și numărul celor care finalizează studii ce le 
permit să intre în sistemul de educație și care își doresc acest lucru. 

Recomandări consolidate de îmbunătățire a politicilor, formulate de participanții la studiu 

• Creșterea consistentă a finanțării pentru educație și susținerea învățământului pedagogic; 
• Mai bună pregătire a cadrelor didactice universitare; 
• Revizuirea curriculumului universitar și a modului de predare; 
• Mai multe resurse și parteneriate pentru practica pedagogică; 
• Reconceptualizare admiterii la studiile pedagogice și revizuirea evaluării/examenului final; 
• Restructurarea instituțiilor care oferă formare inițială pentru profesia didactică; 
• Optimizarea cadrului de reglementare a formării inițiale pe criterii de eficiență și rezultate; 
• Reformarea ANACEC și revizuirea procedurilor de evaluare a programelor de studii. 
 

Sistemul de formare inițială a cadrelor didactice din Republica Moldova s-a transformat, în ultimul 
deceniu, în arie esențială, în încercarea de a acoperi golurile existente și de a moderniza educația 
noilor generații de profesori. Ambițiile de schimbare nu au fost, din păcate, susținute și de alocări 
de resurse pe măsură și nici de o pregătire sistematică a tuturor actorilor cu un rol esențial în 
succesul politicilor educaționale din domeniu. Datele de cercetare indică faptul că, în prezent, 
există pierderi (leakeges) cauzate de mecanismele curente de selecție/admitere în programele de 
formare inițială, de corelarea insuficientă a curriculumului de formare cu principalele arii de 
competență așteptate de la un profesor modern, de calitatea inegală a instituțiilor care oferă 
programe de formare inițială (în special, a profesorilor ce activează în cadrul acestor instituții). 
Pentru a răspunde tuturor provocărilor evidențiate în prezentul studiu este necesară o estimare 
realistă a resurselor disponibile și inițierea unor schimbări în modelul actual de formare inițială 
corelate cu acestea, în paralel cu întărirea celorlalte etape importante în dezvoltarea unei cariere 
didactice.  

Opțiunile curente gravitează în jurul a două modele de formare inițială distincte.  

OPȚIUNEA A: perfecționarea modelului de formare a cadrelor didactice inițiat în 2005, care 
presupune formarea prin studii de specialitate de licență în domeniul pedagogic, pentru toate 
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nivelurile de educație, cu centrarea intervențiilor ameliorative pe asigurarea condițiilor de 
funcționare a acestui model în parametrii așteptați; dezvoltarea modulului psihopedagogic și 
utilizarea sa pentru atragerea în sistem a unor absolvenți care au urmat o specializare „clasică”. 

OPȚIUNEA B: dezvoltarea unui model de formare în care învățământul preșcolar, primar și secundar 
inferior presupun formarea prin studii de specialitate de licență, în timp ce pentru o carieră 
didactică în învățământul secundar superior și în învățământul universitar sunt necesare studii de 
specialitate la nivel de master; acest model presupune renunțarea la modulul psihopedagogic, 
precum și la formarea realizată în prezent de colegii. 

Recomandarea noastră este:  

OPȚIUNEA C, reprezentată de un model integrat, adaptat fiecărui nivel de educație, care permite 
cu adevărat promovarea unui ecosistem de formare care să conducă la un model de carieră 
didactică. Acest model presupune crearea unor consorții puternice la nivel regional, care să ofere 
un parcurs de formare ce poate începe încă din liceu și care poate continua prin toate cele trei 
programe de nivel universitar - licență, master și doctorat. Apropierea furnizorilor de formare din 
nivelul secundar și a celor de nivel terțiar ar permite o bază mai largă de selecție și oportunități mai 
mari de a verifica în ce măsură un anumit student poate face față cu succes rolurilor complexe pe 
care le presupune profesia didactică. Introducerea unor programe de nivel masteral (de tip 
masterat didactic) și doctoral (de tip doctorat didactic) poate oferi noi oportunități de dezvoltare a 
carierei.  

Indiferent de modelul de formare inițială, Republica Moldova trebuie să gândească un sistem 
funcțional de continuare a pregătirii studenților după absolvire, după modelul stagiaturii din diferite 
profesii reglementate, și un sistem eficient de mentorat. Nu trebuie să uităm faptul că nivelul de 
salarizare scăzut și responsabilitățile mari îi îndepărtează, astăzi, pe cei mai buni candidați de acest 
domeniu profesional, în ciuda măririlor salariale și acordării de stimulente care, în continuare, rămân 
modeste comparativ cu alte domenii de activitate. 

Alte intervenții recomandate sunt: 

• Consilierea timpurie pentru cariera didactică; 
• Campanii de promovare a educației și a învățământului pedagogic; 
• Creșterea finanțării pentru educație, susținerea învățământului pedagogic; 
• Noi programe de formare a cadrelor didactice universitare, dezvoltate în parteneriat cu 

organizații internaționale cu experiență, inclusiv programe care stimulează învățarea non-
formală și informală (ateliere de lucru, proiecte comune); 

• Revizuirea curriculumului universitar și a modului de predare, mai buna corelare a 
curriculumului disciplinelor din formarea inițială cu cel din învățământul general; 

• Un mai mare accent pe didactica disciplinei, inclusiv lucrul cu copiii în situație de risc; 
• Resurse, pregătire și parteneriate pentru practica pedagogică; 
• Dotarea școlilor și crearea de noi facilități pentru debutanți;  
• Revizuirea strategiilor și a modalităților de evaluare curentă/finală; 
• Restructurarea instituțiilor care oferă formare inițială pentru profesia didactică; 
• Servicii educaționale adaptate unor categorii specifice de elevi; 
• Extinderea educației non-formale și informale în curriculumul de formare inițială; 
• Focus pe dezvoltarea tuturor componentelor unei competențe (nu doar cunoștințe); 
• Monitorizarea modului în care se face evaluarea rezultatelor școlare și întărirea acestei 

competențe în cadrul formării inițiale (în mod deosebit, evaluarea formativă); 
• Formarea pentru programe de mentorat (de inducție și/sau de dezvoltare profesională 

continuă); 
• Formarea de absolvenți capabili să lucreze cu elevi și studenți cu performanțe înalte; 
• Derularea unei analize de impact pentru a documenta efectele stimulentelor acordate 

profesorilor debutanți. 
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Formarea continuă  

Formarea  continuă a cadrelor didactice este un sistem funcțional și important în educația din 
Republica Moldova, pe baza căruia sunt introduse noutățile în domeniul învățământului și care 
constituie baza avansării profesionale a cadrelor didactice. „Ambițiile” sistemului de formare 
continuă depășesc cu mult capacitatea de finanțare publică sau privată a acestuia. Conceptual și 
legislativ, formarea continuă a cadrelor didactice se pare că a luat-o cu mult înaintea celorlalte 
componente ale sistemului de educație, când ele în mod normal ar trebui să avanseze împreună. 
Percepția este că de la formarea continuă se cere mult, dar se obține foarte puțin. De aceea, este 
nevoie de o recalibrare, de o întoarcere la planșa de design. Formarea continuă are nevoie de 
multiple ajustări, pe multiple paliere. Înainte de toate, trebuie (re)argumentată utilitatea ei - cărui 
scop servește formarea continuă? Apoi, în funcție de răspunsuri, aceasta trebuie corelată cu 
resursele (financiare, de timp, procedurale) avute la dispoziție. 

Recomandări consolidate de îmbunătățire a politicilor, formulate de participanții la studiu 

• Diversificarea și flexibilizarea programelor de formare continuă, revizuirea procesului de 
acreditare; 

• Regândirea sistemului de finanțare a formării continue, stabilit de MEC (formare obligatorie 
pentru implementarea politicilor); 

• Formarea continuă trebuie să aibă la bază nevoia reală a sistemului și cea a profesorului; 
• Creșterea calității programelor de formare; 
• Formarea și certificarea formatorilor; 
• Organizarea formării la nivel local/regional; 
• Monitorizarea la nivel de clasă și sprijinul acordat profesorului de către managerii școlari; 
• Avansarea în cariera didactică prin grade trebuie să aducă un surplus financiar motivant; 
• Continuarea alfabetizării digitale a cadrelor didactice; 
• Asigurarea condițiilor bune de viață și de muncă, și dotări pentru activitatea personalului 

didactic repartizat în urbanul mic și în mediul rural. 
 

Actualul model de formare profesională continuă a cadrelor didactice din Republica Moldova nu 
reușește decât parțial să își îndeplinească misiunea de a transpune politicile și documentele 
Ministerului Educației și Cercetării în practici pe care profesorii să aibă încredere să le folosească 
la clasă. Pe baza datelor de cercetare, rezultă că este un sistem supra-reglementat, 
supradimensionat, birocratizat și foarte dependent de fonduri publice. Formarea continuă 
reprezintă poarta de intrare a reformelor, inovațiilor și actualizărilor în sala de clasă, însă succesul 
său ține de cel puțin trei elemente: a) programe eficiente și stimulente pentru profesori, b) timp 
pentru reflecție și practică și c) multiple oportunități de învățare. 

Cele mai comune greșeli pe care le fac cei care conceptualizează și reglementează domeniul 
formării continue (observate în mare măsură și în Republica Moldova) sunt: 

• Introducerea de reglementări rigide și amănunțite care să acopere toate aspectele 
domeniului;  

• Ignorarea experiențelor și a convingerilor profesorilor; 
• Abordarea direcționată de sus în jos „o singură mărime pentru toți”; 
• Ignorarea pregătirii capacității școlilor pentru a implementa reforme complexe; 
• Așteptarea rezultatelor generate de formarea continuă mult prea devreme; 
• Comunicarea improprie - fie prea autoritară, fie prea relaxată;  
• Ignorarea schimbărilor politice și pierderea susținerii; 
• Lipsa de stimulente pentru creșterea calității predării; 
• Organizarea programelor fără follow-up, fără sprijin local, fără contexte reale de învățare; 
• Insuficienta pregătire a formatorilor și coordonatorilor de formare continuă; 
• Modele, strategii și concepții insuficient pilotate pentru a fi diseminate pe scară largă; 
• Accent pe teorie și conținut științific în detrimentul exemplelor practice ușor de înțeles și 

de aplicat.  



 
Evaluarea sistemului de formare profesională inițială și de formare continuă a cadrelor didactice din Republica Moldova 

14 
GEORGE PATAKI ȘI CIPRIAN FARTUȘNIC I WWW.IPRE.MD 

 
Recomandări de politici în domeniul formării continue a cadrelor didactice 

• Conectarea politicilor educaționale pentru un design coerent al formării continue; 
• Corelarea reformelor cu resursele și cu capacitatea de implementare a acestora; 
• Stabilirea modelului instituțional de dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice; 
• Salarizarea corespunzătoare a personalului didactic; 
• Redefinirea formării continue a cadrelor didactice în acord cu practicile internaționale; 
• Elaborarea standardului ocupațional de formator în educația adulților; 
• Elaborarea de metodologii specifice de acreditare a programelor; 
• Creșterea eficienței programelor de formare continuă prin simularea lecțiilor și prin 

exersarea practică a conceptelor; 
• Întărirea capacităților locale de suport pentru cadrele didactice; 
• Clarificarea statutului formării continue separat de procesul de atestare a gradelor 

didactice; 
• Reducerea numărului de ore, necesar pentru atestare, din programele acreditate; 
• Aducerea formării continue de calitate la nivel regional și local;  
• Organizarea programelor de formare față în față minim 50% din durata programului; 
• Încurajarea participării și recompensarea performanței. 

 
Nevoia de coerență între sistemul de formare inițială și cel de formare continuă a cadrelor didactice 

Participanții la prezenta cercetare sunt de părere că îmbunătățirea legăturii dintre formarea inițială 
și formarea continuă se poate cel mai bine realiza prin: 

• Dialogul permanent și schimbul de bune practici cu furnizorii de formare continuă; 
• Crearea de grupuri comune de lucru pe domenii de specialitate; 
• Identificarea nevoilor pe care formarea inițială nu le poate acoperi, dar care pot fi 

acoperite cu succes de formarea continuă; 
• O mai mare implicare a profesorilor universitari în formarea continuă (condiționați de 

obținerea specializării de Formator pentru educația adulților); 
• Reglementări, politici și strategii oficiale emise de Ministerul Educației și Cercetării. 

 
Este nevoie, de asemenea, de o delimitare clară a rolurilor. Sistemul de educație din Republica 
Moldova trebuie să stabilească în mod concret ce servicii poate oferi un anumit tip de instituție 
educațională și în ce condiții. În acest moment, se pare că o instituție de învățământ superior poate 
oferi orice serviciu educațional (formare profesională inițială, formare continuă, cercetare, 
recunoaștere a competențelor etc.), iar un profesor universitar poate îndeplini orice funcție, fără a 
demonstra o pregătire specializată sau competențe specifice necesare. Metodologia de elaborarea 
a programelor de formare a adulților nr.93 din 08.02.2023 aduce o schimbare pozitivă în direcția 
liberalizării pieței și a unei noi structuri de elaborare a programelor. Recomandăm ca, așa cum se 
întâmplă oriunde în lume, universitățile să se concentreze pe creșterea calității programelor de 
formare inițială și pe cercetarea științifică. Formarea continuă trebuie organizată și implementată 
de personal specializat, care să se ocupe doar de acest domeniu, iar piața de formare trebuie să 
rămână liberă pentru toți cei care pot demonstra expertiză în domeniul educației/domeniul de 
specialitate - fie că sunt furnizori publici, fie privați (asociații, ONG-uri, instituții internaționale). 

  



 
Evaluarea sistemului de formare profesională inițială și de formare continuă a cadrelor didactice din Republica Moldova 

15 
GEORGE PATAKI ȘI CIPRIAN FARTUȘNIC I WWW.IPRE.MD 

Introducere 
În ciuda unei performanțe economice solide, realizate în ultimele două decenii, Republica 
Moldova rămâne printre cele mai sărace țări din Europa. Deși modelul de creștere bazat 
pe consumul indus de banii trimiși de cetățenii care muncesc peste hotare a generat o 
creștere mare și a redus sărăcia, acesta devenise mai puțin sustenabil cu mult înainte de 
recenta serie de crize. Diminuarea sumelor de bani trimise din afara țării, combinată cu o 
populație în scădere și îmbătrânire, a condus la o reducere a productivității, iar un număr 
semnificativ din populația cu venituri mici a devenit dependentă de pensii și de servicii de 
asistență socială (Banca Mondială - Moldova profil de țară). 
Pandemia, criza energetică și, mai recent, criza refugiaților, cauzată de invazia rusă a 
Ucrainei, au expus în mod flagrant vulnerabilitățile acestui model de creștere. Republica 
Moldova este una dintre țările cele mai afectate de războiul din Ucraina nu doar datorită 
proximității sale geografice, ci și din cauza vulnerabilităților sale inerente ca economie 
mică, fără ieșire la mare, cu legături strânse atât cu Ucraina, cât și cu Rusia. Afluxul de 
refugiați în Moldova a generat costuri fiscale suplimentare, diminuând resursele pentru 
prioritățile de dezvoltare pe termen lung. Valul mare de refugiați a creat, de asemenea, un 
mediu socioeconomic dificil, în condițiile în care unii dintre ei rămân în țară, dar nu reușesc 
să găsească oportunități de angajare. 
În tot acest context plin de provocări, Comisia Europeană a luat decizia de a acorda 
Republicii Moldova statutul de țară candidată la Uniunea Europeană. Știm, din exemplul 
altor țări, inclusiv al României, câte eforturi și reforme sunt necesare pentru a îndeplini 
condițiile de aderare. Este nevoie de resurse financiare, de sprijin internațional și - poate, 
cel mai important aspect - de politici eficiente de dezvoltare a resurselor umane și de 
formarea treptată a unei mentalități europene ancorate în prezent, pentru viitor. 
Responsabilitatea pentru această grea misiune o are, fără îndoială, sistemul de educație 
și de formare. Este în acest moment educația din Republica Moldova pregătită pentru a 
face față cerințelor unui nou model social?  
Conform datelor furnizate de Banca Mondială, UNICEF, OECD, de Strategia Națională de 
Dezvoltare „Moldova 2030” și de rapoartele Ministerului Educației și Cercetării, sistemul 
de învățământ încă se luptă să pună în practică reformele începute odată cu adoptarea 
Codului Educației, în 2014. În toți acești ani s-a pus accent pe modernizarea conținutului 
învățământului, pe procesul de reglementare și pe înființarea de noi instituții care să preia 
sarcini în direcția creșterii calității procesului educațional. Din păcate, la firul ierbii, la 
nivelul unităților școlare, aceste reforme au fost văzute de multe ori ca obligații 
suplimentare și ca exerciții birocratice, esența schimbărilor pierzându-se între articole de 
legi ne-explicate suficient, capacitate instituțională limitată și lipsa de resurse financiare 
care să susțină reforma. În continuare, cadrele didactice au salarii mici chiar muncind 
dublu, școlile nu reușesc să aibă dotările necesare unui învățământ modern, iar strategiile 
didactice și activitățile de învățare au rămas preponderent tradiționale, în ciuda sutelor 
de ore de formare continuă la care cadrele didactice participă la fiecare cinci ani. Raportul 
PISA (MECC-ANCE, 2019) arată că mediul socioeconomic afectează învățarea la elevi, iar 
diferențele dintre mediul urban și mediul rural sunt în creștere. Pe acest fond, nu miră pe 
nimeni că tinerii specialiști, absolvenți de învățământ pedagogic, nu doresc să lucreze în 
mediul rural, în ciuda stimulentelor oferite de stat. O întrebare de natură prospectivă 
chinuie multe minți luminate din sectorul educațional: Dacă depunem atâtea eforturi, de 
ce nu reușim? Să vedem departe, să vedem larg, să vedem adânc. Își propune Republica 
Moldova prea mult pentru resursele pe care le are disponibile (umane, financiare, de timp) 
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sau resursele disponibile nu sunt cheltuite în mod eficient? Oare avem o combinație a 
acestor două provocări? 
Schimbarea autentică presupune inovare, ieșirea din zona de confort și un alt mod de 
gândire, însă, exact acolo unde ar trebui să înceapă schimbarea, lucrurile stagnează. Un 
studiu UNDP Moldova (2019) arătă că instituțiile de învățământ superior se luptă cu 
aceleași provocări: 

• Curriculum teoretic și rigid care nu este atractiv pentru studenți;  
• Nivel scăzut de motivație și de abilități ale profesorilor universitari de a realiza 

schimbarea; 
• Lipsa inovației în sistemul de învățământ. 

Mai mult, nici studenții actuali nu se văd pe ei înșiși ca factori ai schimbării, majoritatea 
fiind puțin dispuși să se angajeze în proiecte la nivel universitar prin generarea de idei sau 
ca implementatori. Aceasta, chiar dacă de la ei se așteaptă, în calitate de viitori profesori, 
să contribuie în mod direct la o cultură a inovării în sistemul de educație. 

Deși, în prezent, Republica Moldova are un cadru legal modernizat în educație, principala 
provocare rămâne aceea de a aduce politicile și reformele în fiecare sală de clasă, iar acest 
lucru nu poate fi realizat fără o regândire solidă a formării cadrelor didactice și a carierei 
profesorilor. Contextul și situația actuală în domeniul formării inițiale și continue a 
profesorilor și a managerilor impune măsuri de intervenție imediate. Sistemele 
educaționale din multe țări, în cadrul proiectelor de eficientizare a educației, consideră 
prioritară ridicarea nivelului de calitate în formarea inițială și în dezvoltarea profesională 
continuă a profesorilor și a managerilor din educație. Prin urmare, în educație, este nevoie 
de profesori și manageri care au abilitățile cognitive, interpersonale, intra-personale 
necesare și suficiente pentru a sprijini elevii să răspundă provocărilor viitorului. 

UNESCO (2021) recomandă ca pedagogia să fie organizată în jurul principiilor de 
cooperare, colaborare și solidaritate. Predarea și învățarea ar trebui să fie promovate ca 
efort într-o comunitate de învățare, în care profesorii sunt recunoscuți pentru munca lor 
ca facilitatori de cunoaștere și figuri-cheie în transformarea educațională și socială. 
Colaborarea și munca în echipă ar trebui să caracterizeze munca profesorilor. Reflecția, 
cercetarea și promovarea unor noi practici pedagogice ar trebui să devină parte 
integrantă a predării. 
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Contextul studiului 
Pentru majoritatea specialiștilor, calitatea unui sistem de educație este reflectată de 
calitatea resurselor umane de care acest sistem dispune. Profesorii sunt singura 
„variabilă” ce are capacitatea de a compensa handicapul socioeconomic al unui elev 
(proveniența dintr-o familie săracă, părinți șomeri și cu nivel scăzut de educație etc.) sau 
condițiile precare în care acesta învață acasă ori la școală (lipsa de cărți și rechizite, 
munca în gospodărie sau în afara acesteia, condiții de temperatură sau de lumină improprii 
etc.). Investițiile în educație și-au dovedit limitele în acele sisteme, în care politicile de 
resurse umane nu au avut un loc important pe agenda de decizie (Fartușnic, 2013). 
Probabil, cel mai important cuvânt în formarea cadrelor didactice de azi este „echilibrul”. 
Toate dovezile arată că, atunci când factorii de decizie nu respectă echilibrul dintre 
costuri, nevoi, timp disponibil, cerințe și beneficii, politicile sunt suboptimale. Formarea 
inițială preia, de multe ori, foarte târziu schimbările ce apar în curriculum. În cazul politicilor 
de formare continuă, decidenții presați de timp și bugete limitate oferă programele ca 
„reparații rapide”: ieftin, din scurt, centralizat, tradițional, teoretic, fără materiale de 
suport adecvate, cu formatori insuficient pregătiți sau chiar nepotriviți (Pataki, 2019). În 
astfel de condiții, profesorii nu au cum să pună în practică reformele, oricât de bune ar fi 
ele. 

Consolidarea sistemului de formare și dezvoltare profesională a resurselor umane în 
educație este o prioritate strategică a Guvernului Republicii Moldova. Pentru atingerea 
acestui obiectiv, este important să se ia în considerare implementarea acțiunilor ce 
vizează formarea și consolidarea competențelor profesionale ale personalului didactic și 
managerial din educație, astfel încât profesorii și managerii de la toate nivelurile de 
învățământ să fie bine pregătiți și capabili să asigure dezvoltarea deplină a potențialului 
fiecărui elev, tânăr și adult care învață. Aceste acțiuni trebuie să urmărească asigurarea 
coerenței între: 

- sistemul de îndrumare și orientare a celor mai buni studenți către cariera 
didactică; 

- sistemul de formare inițială a cadrelor didactice; 
- sistemul de sprijin și mentorat al profesorilor și managerilor în domeniul didactic 

și managerial activitate; 
- sistemul de formare profesională continuă și dezvoltare personală a cadrelor 

didactice la toate nivelurile de educație (inclusiv nivelul universitar); 
- sistemul de cercetare acțiune/aplicată în domeniul științelor educației. 

Scopul acestui studiu vizează o evaluare a sistemului de formare inițială la nivel ISCED 5-
6-7 și a sistemului de formare continuă a cadrelor didactice active în învățământul din 
Republica Moldova. 

Acest efort este menit să ofere asistență tehnică suplimentară Administrației 
Prezidențiale a Republicii Moldova pentru a oferi o inițiativă de îmbunătățire a agendei de 
politică educațională, așa cum este precizată în strategiile - cadru în domeniul educației 
profesorilor. 
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Metodologia de cercetare 
Metodologia de cercetare a urmat secvențialitatea logică de colectare a informațiilor 
necesare, din surse primare și secundare, pentru a obține o imagine clară a mecanismelor 
prin care se planifică, organizează, evaluează și valorifică formarea inițială și continuă a 
cadrelor didactice, și a vizat: 

(a) colectarea și analiza datelor oficiale - analiza documentară 

• Studiul cadrului legislativ-normativ în vigoare pentru formarea inițială la nivel 
ISCED 5-6-7 și formarea continuă; 

• Studiul strategiilor și propunerilor de politici publice pentru domeniul formarea 
inițială și continuă a cadrelor didactice, elaborate în ultimii trei ani; 

• Consultarea datelor statistice oficiale furnizate de Biroul Național de Statistică al 
Republicii Moldova și a datelor furnizate de rapoartele Ministerului Educației și 
Cercetării; 

(b) colectarea de informații privind percepția sistemului de către utilizatorii săi printr-o 
serie de instrumente de investigație specifice: 

• focus-grupuri cu furnizorii de formare 
- 1 focus-grup cu furnizorii de formare inițială 
- 1 focus-grup cu furnizorii de formare continuă  

• 10 interviuri individuale semi-structurate cu decidenți, experți politici și specialiști 
în formarea inițială și formarea continuă; 

• Chestionare online de sondare a opiniei, structurate și administrate pe platforma 
specializată Survey Monkey și care au fost adresate mai multor tipuri de categorii-
țintă, și anume: 
1. Chestionar pentru furnizorii de formare inițială din colegii și universități. La 
chestionar au răspuns 100 de profesori implicați în formarea pedagogică a tinerilor 
specialiști. 
2. Chestionar pentru beneficiarii de formare inițială în ultimii trei ani. La chestionar 
au răspuns 303 profesori debutanți, elevi și studenți din ultimul an de studiu 
pedagogic. 
3. Chestionar pentru furnizorii de formare continuă. La chestionar au răspuns 56 
de persoane, reprezentanți ai furnizorilor de formare - organizatori, formatori, 
autori de curs. 
4. Chestionar pentru cadrele didactice beneficiare de formare continuă în ultimele 
24 de luni. La chestionar au răspuns 502 cadre didactice. 
 

Chestionarele au fost concepute pentru a completa datele obținute din surse oficiale și 
pentru a surprinde cât mai exact reprezentările actorilor-cheie cu privire la provocările 
sistemului de formare și posibilele arii de îmbunătățire. Unele întrebări-cheie s-au regăsit, 
într-o formă apropiată, în mai multe sau în toate chestionarele, pentru a confirma sau a 
infirma anumite ipoteze de lucru. Chestionarele au fost active pe platforma Survey 
Monkey timp de 30 de zile, iar respondenții le-au accesat pe baza link-ului popularizat de 
către IPRE/Administrația Prezidențială/Ministerul Educației și Cercetării. Datele 
cantitative primare de cercetare nu au fost colectate pe un eșantion reprezentativ 
național pentru toate categoriile de actori chestionați și, prin urmare, nu permit extragerea 
unor concluzii care să fie statistic reprezentative la nivel național. În consecință, aceste 
rezultate au fost completate cu o serie de date secundare, informații oficiale referitoare 
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la personalul didactic din învățământul preuniversitar, oferite de Biroul Național de 
Statistică, Ministerul Educației și Cercetării, alte documente de strategie în domeniul 
resurselor umane din domeniu. Răspunsurile au fost prelucrate în programe de analiză 
statistică, iar rezultatele sunt prezentate sub formă de figuri sau tabele. 
 
Studiul surselor secundare 

Autorii studiului au analizat un important număr de documente publice, dintre care putem 
menționa următoarele categorii: 

• Documente de politică educațională (Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 
Euroepană 2030”; Strategia “Educația 2030”; Cadrul de referință al curriculumului 
național, 2017; Cadrul de referință al curriculumului universitar, 2015); 

• Documente operaționale (Rapoartele Ministerului Educației și Cercetării 2019-
2021);  

• Documente ce reglementează domeniile de formare inițială și continuă; 
• Planuri de învățământ pentru formarea inițială (ISCED 5-6-7); 
• Curriculumul programelor de formare continuă; 
• Metodologia de elaborare a programelor de formare profesională a adulților și a 

curriculumului în cadrul învățării pe tot parcursul vieții;  
• Rapoarte tematice și evaluări de politici anterioare; 
• Documente de statistică; 
• Rapoarte, studii și cercetări ale instituțiilor internaționale prezente în Republica 

Moldova (Banca Mondială, OECD, UNICEF, UNDP, Delegația Uniunii Europene) 
 

Pentru a realiza comparații cu alte sisteme de educație de la nivel european și 
internațional, au fost folosite atât datele EUROSTAT, cât și alte date din rapoarte și analize 
recente (OECD, EURYDICE, TALIS, WORLD BANK, UNESCO). 

Limite ale studiului 

Studiul se limitează la analiza datelor obținute prin metodologia de cercetare în perioada 
august-octombrie 2022 și se referă în exclusivitate la provocările cu care se confruntă 
sistemul de formare inițială și continuă din Republica Moldova și la recomandările de 
ameliorare a situației existente. Interpretarea datelor, concluziile și recomandările aparțin 
autorilor. 
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Analiza politicilor și practicilor în domeniul formării inițiale a 
cadrelor didactice 
I. Contextul actual 

Republica Moldova a inițiat, în ultimii 20 de ani, mai multe procese de reformă în aria 
formării inițiale a cadrelor didactice, în încercarea de a menține calitatea corpului 
profesoral, în condițiile degradării nivelului de atractivitate pentru această profesie și 
diminuării prestigiului ei la nivel social. 

Aceste eforturi au fost corelate cu dezvoltarea unor standarde educaționale de stat, 
condiții obligatorii de realizare a programelor educaționale la toate nivelurile și ciclurile de 
învățământ în instituțiile publice și private, precum și cerințe minime obligatorii fată de: 
conținutul programelor educaționale, volumul maxim de muncă pretins copilului, elevului 
sau studentului și cadrului didactic, infrastructura și dotarea instituției de învățământ, 
nivelul de pregătire al absolvenților și organizarea procesului educativ. Standardele 
educaționale de stat constituie baza pentru evaluarea obiectivă a calității și a nivelului de 
instruire și calificare a absolvenților, inclusiv a programelor de formare inițială. 

Principalele categorii de personal, definite în Codul Educației pentru învățământul general, 
sunt: personalul de conducere, personalul didactic, personalul didactic auxiliar și 
personalul nedidactic. În învățământul general, funcțiile didactice sunt următoarele: 

a) în educația timpurie - educator, cadru didactic de sprijin, conducător muzical, 
logoped, psiholog, psihopedagog, metodist; 

b) în învățământul primar - învățător, profesor, cadru didactic de sprijin, asistent 
didactic, logoped, psiholog, psihopedagog, conducător de cerc; 

c) în învățământul gimnazial și liceal - profesor, psiholog, psihopedagog, pedagog 
social, cadru didactic de sprijin, conducător de cerc; 

d) în învățământul special - educator, învățător, profesor, psiholog, logoped, maistru-
instructor, instructor, maistru, psihopedagog special, conducător de cerc, 
metodist. 

În Republica Moldova, formarea inițială a cadrelor didactice se realizează în colegii și în 
universități. Rolul colegiilor a evoluat, existența acestora fiind marcată de mai multe 
schimbări succesive produse după anii 1990: Școlile Pedagogice sunt reorganizate, în 
1991, în Școli Normale care, la rândul lor, sunt reorganizate în Colegii Pedagogice - instituții 
de învățământ superior de scurtă durată. În anul 2003, printr-o nouă hotărâre a Guvernului 
Republicii Moldova, acestea sunt transformate în instituții de învățământ mediu de 
specialitate, iar din 2016 sunt redenumite, din titulatură dispărând formula de 
„Pedagogic”. 

Admiterea la studii în colegii se realizează pentru absolvenții de gimnaziu, de școală medie 
de cultură generală, de liceu și de scoală profesională. Învățământul în colegii are durata 
de doi-patru ani: pentru candidații cu studii gimnaziale - patru ani, pentru cei cu studii 
medii de cultură generală sau de liceu - doi ani. Celor admiși în colegiu în baza studiilor 
gimnaziale li se asigură învățământul liceal și susținerea examenului de bacalaureat.  

Un stimulent foarte important pentru absolvenții de colegiu, care urmează studiile 
superioare universitare la o specialitate din cadrul profilului studiat inițial, este reducerea 
cu un an a duratei acestor studii. Principalele colegii care pregătesc educatori pentru 
învățământul preșcolar și învățători pentru învățământul primar sunt: Colegiul „Gh. Asachi" 
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din Lipcani, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău, Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei, 
Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălti, Colegiul 
„Mihai Ciachir” din Comrat.  

Pentru o perioadă îndelungată, majoritatea cadrelor didactice erau pregătite 
în universități - fie în cadrul unor subdiviziuni distincte, fie la facultăți specializate. Cele 
mai recente date ale Ministerului Educației și Cercetării arată însă că acest raport s-a 
modificat. Astfel, în anul 2022, dintre cei 509 absolvenți repartizați în câmpul muncii, la 
nivelul lunii iunie, 308 erau absolvenți ai învățământului superior și 201 ai învățământului 
profesional tehnic - colegii. 

Deși instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova au fost organizate pentru 
a oferi pregătirea inițială și continuă a cadrelor didactice, ulterior activitatea acestor 
structuri s-a diversificat, cuprinzând și alte domenii. Mulți experți reclamau faptul că 
pregătirea cadrelor didactice a devenit treptat, în multe cazuri, o „a doua profesie". O 
sursă a problemei a fost considerat cadrul neclar de reglementare privind nomenclatorul 
specializărilor, care nu asigura suficient delimitările dintre profilurile pedagogice si cele 
științifice.  

Astfel, în cazul învățământului preșcolar și al celui primar, existau specializări destinate 
explicit pregătirii cadrelor didactice: Pedagogia preșcolară, Pedagogia învățământului 
primar, Pedagogia preșcolară și o limbă modernă, Pedagogia învățământului primar și o 
limbă modernă, Pedagogia învățământului primar și coregrafie ș.a. Însă, în cazul 
învățământului secundar general, specializările din Nomenclator rămâneau în cea mai 
mare parte doar implicite: Matematică și informatică, Fizică, Drept, Litere, Limbi și literaturi 
străine etc.  

Ca răspuns la aceste provocări, încă din anul 2005, Ministerul Educației, Tineretului și 
Sportului a elaborat un nou „Nomenclator al domeniilor de formare profesională și al 
specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior (ciclul I)", în 
care apare un domeniu general de studii - „Științele educației". Acest domeniu includea 
două subdomenii de formare profesională: „Educarea și formarea profesorilor" și „Științe 
ale Educației". Domeniul de formare profesională „Educarea și formarea profesorilor" 
ajunge astfel să cuprindă cincisprezece specializări, care corespund ariilor curriculare și 
disciplinelor predate în învățământul secundar. Domeniul „Științe ale Educației" include 
specializările pedagogice, psihologice și psihopedagogice. Versiunea actualizată a 
Nomenclatorului a fost aprobată prin HG nr. 482-2017 cu privire la aprobarea 
Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul 
superior, cât și prin actualizări ulterioare. 

Universitățile care oferă cursuri/certificări în domeniul Științe ale Educației (licență, 
master, specializări) sunt: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă” (Universitatea de Stat din Tiraspol, absorbită), Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Universitatea de 
Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de 
Stat de Educație Fizică și Sport, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.  

Universitățile care oferă modul psihopedagogic pentru propriii studenți sau pentru cei 
care vin pentru recalificare sunt: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (Universitatea de Stat din Tiraspol, absorbită), 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din 
Cahul, Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia, Universitatea de Stat din 
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Comrat, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Academia de Muzică, Teatru și 
Arte Plastice. 

De asemenea, modulul este oferit și de departamentele de formare continuă ale celorlalte 
instituții de învățământ superior: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, Academia de Studii Economice din Moldova, 
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea de Studii Politice și 
Economice Europene, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Universitatea 
Cooperatist-Comercială din Moldova.  

În universitățile din Republica Moldova se realizează și formarea inițială a cadrelor 
didactice pentru școlile care au ca limbă de predare limbi ale minorităților (rusă, 
ucraineană, găgăuză și bulgară). Astfel, in toate universitățile din Republica Moldova, 
există grupe de studii cu predarea în limba rusă. În Universitatea din Bălti există grupe 
pentru pregătirea cadrelor didactice ce vor preda în școlile cu limbă ucraineană de studii; 
în Universitatea din Comrat se asigură pregătirea cadrelor didactice pentru școlile cu 
limbile găgăuză și bulgară, iar în Taraclia funcționează o universitate destinată pregătirii 
cadrelor didactice pentru școlile cu limba bulgară de studii. 

Planul-cadru pentru studii superioare de licență (ciclul I), de master (ciclul II) și integrate 
este aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 120 din 
10.02.2020. Planul-cadru este parte componentă a standardelor educaționale de stat în 
învățământul superior și stabilește principiile generale pentru organizarea și desfășurarea 
procesului de studii în instituțiile de învățământ superior. Acesta reflectă cerințele de bază 
pentru elaborarea planurilor de învățământ în diferite domenii de formare 
profesională/specialități, programe de master, programe de doctorat.  

În contextul autonomiei academice, în baza Planului-cadru, instituțiile de învățământ 
superior elaborează propriile planuri de învățământ, realizând particularitățile și orientările 
fiecărui domeniu de formare profesională/specialități, program de master, program de 
doctorat.  

Planul de învățământ include patru componente obligatorii:  

a) componenta temporală - reprezintă modul de planificare în timp a procesului 
de formare (săptămână, semestru, an, ciclu), unitatea principală de măsură a 
procesului de formare fiind creditul de studiu ECTS;  

b) componenta formativă - reprezintă modul de distribuire a unităților de conținut 
(unitate de curs, pachete de cursuri, module);  

c) componenta acumulare - reflectă modalitățile de alocare a creditelor de studiu 
ECTS;  

d) componenta evaluare - reprezintă modalitățile de evaluare curentă și finală a 
finalităților de studiu și competențelor obținute de student la unitatea de 
curs/modulul respectiv.  

Conform art. 85 al Codului Educației, admiterea în fiecare ciclu de studii superioare se 
organizează prin concurs, în baza metodologiei proprii a instituției de învățământ superior, 
în limita capacității de înmatriculare stabilită prin acreditare sau de autorizarea de 
funcționare provizorie. Criteriile de organizare a concursului de admitere se stabilesc prin 
Regulamentul-cadru de organizare a admiterii în învățământul superior, aprobat de 
Ministerul Educației și Cercetării. La concursul de admitere la studii superioare de licență 
pot participa deținătorii diplomei de bacalaureat și ai diplomei de studii profesionale 
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(colegiu). Regulile sunt comune pentru toate domeniile de studii, conform Regulamentului-
cadru privind organizarea admiterii la studii superioare de licență și studii superioare 
integrate pentru anul universitar 2022/2023, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și 
Cercetării nr. 459 din 31 mai 2022. 

În conformitate cu Planul de Activitate al Guvernului și cu cerințele pieței muncii, Comanda 
de stat 2022 la ciclul I, licență, și la ciclul II, master, susține prioritar domeniile: Științe ale 
Educației (2094 - cca. 26% din totalul locurilor bugetare), Inginerie, Tehnologii și 
Arhitectură (1557 - cca. 19%); Tehnologii ale informației și comunicațiilor (845 - aproximativ 
11%); Medicină (915 - 11%); Științe agricole și medicină veterinară și Științe ale mediului (309 
- 4%).   

Cele mai importante reglementări privind formarea inițială sunt regăsite în: 

• Codul Educației, nr. 152/ 2014;  
• Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ 

profesional tehnic post-secundar și post-secundar non-terțiar, aprobat prin 
Ordinul nr. 550/2015, cu modificările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 595 din 31.07.2020 și HG nr. 485/2022 cu privire la 
reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, 
cercetării și inovării, și modificarea unor hotărâri ale Guvernului; 

• Hotărârea Guvernului nr. 80/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
organizarea și desfășurarea studiilor superioare de master - ciclul II; 

• Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/2015, cu modificările ulterioare;  

• Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor 
pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ profesional tehnic post-
secundar și post-secundar non-terțiar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
853/2015, cu modificările ulterioare; 

• Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în 
învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482/2017, cu 
modificările ulterioare; 

• Nomenclatorul specialităților științifice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
199/2013;  

• Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1016/2017;  

• Standardele de calificare, aprobate prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și 
Cercetării.  

Modelul curent promovat presupune formarea viitorilor profesori printr-un program de 
licență specializat pentru științele educației, renunțându-se la strategia principală de 
formare inițială prin intermediul unui modul psihopedagogic, în paralel cu studiul pentru 
licențierea într-o anumită disciplină academică. Astfel, formarea cadrelor didactice pentru 
școala primară și învățământul preșcolar se realizează la nivel universitar, prin studii 
superioare de licență la specialitățile Pedagogie în învățământul primar și Pedagogie 
preșcolară, prin programe în volum de 180 de credite ECTS. Cadrul de reglementare oferă 
posibilitatea de formare inițială la două specialități înrudite, prin programe în volum de 240 
de credite ECTS (ex.: Pedagogie în învățământul primar și o limbă străină). 

În cazul învățământului secundar general (gimnaziu, școală medie de cultură generală, 
liceu), pentru toate disciplinele școlare formarea inițială se realizează în instituții de 
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învățământ superior în ciclul I. Cadrul național de reglementare permite și în acest caz 
instruirea concomitentă în două domenii înrudite (ex.: Fizică și Matematică, Chimie și 
Biologie, Istorie și Educație civică etc.). Programele de la ciclul I, învățământ de zi, au o 
durată de trei ani pentru monospecializări (180 de credite de studiu ECTS) și patru ani 
pentru instruirea concomitent[ în două domenii conexe (240 de credite de studiu ECTS). 
În cazul învățământului cu frecvență redusă, durata studiilor este cu un an mai mare în 
comparație cu programele de studiu cu frecvență obișnuită. Totodată, numărul creditelor 
de studiu este același pentru toate formele de învățământ: de zi, cu frecvență redusă și la 
distanța (180/240).  

Formarea inițială în domeniul 14 Științe ale educației poate fi continuată la ciclul II, prin 
programe de masterat profesional și academic, în volum de 90-120 de credite de studiu. 
Modelul de carieră didactică promovat în prezent în Republica Moldova oferă, astfel, 
oportunități de dezvoltare profesională a profesorilor din învățământul secundar general 
chiar prin sistemul de formare inițială, în concordanță cu recomandările Comisiei Europene 
și ale OECD. 

Un punct tare al sistemului actual este echilibrul asigurat la nivel de plan-cadru (ciclu I) 
între elementele obligatorii orientate spre formarea unui set așteptat de competențe și 
elementele care sunt la decizia universităților, în acord cu principiile autonomiei 
universitare.  

La nivelul filozofiei și al organizării curriculare a programelor de formare inițială, observăm 
că formarea practică a viitorilor profesori reprezintă un element foarte important. Analiza 
documentară și rezultatele de cercetare indică faptul că stagiile orientate pe structurarea 
competențelor generice și specifice într-un domeniu de formare 
profesională/specializare au o pondere semnificativă în curriculumul inițial de formare. 
Practic, 1/5 din orele din cadrul programului este dedicată acestor activități la ciclul I (în 
volum de 15-20 de credite în programele cu 180 de credite și 20-30 - în cele cu 240 de 
credite, iar la ciclul II - în volum de zece credite.  

Din perspectiva diversificării programelor de studii și a constituirii unor trasee individuale 
de învățare, o parte componentă obligatorie a planurilor de învățământ sunt unitățile de 
curs opționale și la libera alegere. În cazul orientării spre o specialitate unică, planul de 
învățământ se completează cu unități de curs/pachete de opțiuni pentru această 
specialitate. Ponderea unităților de curs/modulelor opționale pe ani de studiu constituie 
circa 5,5-10 la sută la anul doi de studii și circa 19-22 la sută la anii trei și, respectiv, patru 
de studiu. În condițiile autonomiei curriculare, universităților le revine responsabilitatea 
pentru asigurarea calității cursurilor oferite în completare, în funcție de finalitățile de 
studiu și de competențele urmărite de fiecare specialitate în parte. 

În afara programelor universitare de licență, în diferite domenii, cu specializarea Științele 
educației, se menține și mecanismul de formare inițială bazat pe urmarea unui modul 
psihopedagogic. În Codul Educației, acesta este definit ca un modul destinat absolvenților 
ce doresc să se încadreze în învățământ și care include formarea teoretică în domeniul 
pedagogiei, psihologiei, didacticii disciplinei și un stagiu obligatoriu de practică. Funcțiile 
didactice pot fi ocupate de absolvenții programelor de studii superioare nepedagogice 
numai dacă este finalizat cu succes modulul psihopedagogic, corespunzător unui număr 
de 60 de credite de studii transferabile. Această alternativă contribuie la dezideratul 
flexibilizării sistemului de formare inițială, crescând șansele de a atrage în sistemul de 
formare inițială studenți cu un nivel ridicat de competențe.  
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Calificările/titlurile pedagogice se acordă la nivel de universitate, ca urmare a promovării 
cu succes a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență sau de masterat. 
Acestea sunt confirmate prin eliberarea diplomei pentru nivelul respectiv de studii, 
document aprobat de Ministerul Educației. Absolvenților domeniului general de studii 
Științe ale educației li se acordă titlul de Licențiat în Științe ale educației, după absolvirea 
ciclului I, și de Master în Științe ale educației, după absolvirea ciclului II. În conformitate cu 
legislația în vigoare, finalitățile de studii, competențele generice și specifice pentru 
absolvenții ciclului I și II la domeniul Științe ale educației sunt prezentate în Nota 
informativă care însoțește planul de învățământ, elaborat de către instituția de învățământ 
și aprobat în modul stabilit de către Minister. 

După cum am arătat încă de la începutul acestei secțiuni, sistemul inițial de formare se 
ghidează de standardele educaționale de stat, ansamblul de documente normative și de 
criteriile referitoare la nivelul de calitate care se dorește a fi atins de diverse componente 
și aspecte ale sistemului educațional. Personalul didactic are, conform Codului Educației, 
misiunea de a asigura realizarea lor atât în educația generală, cât și în programele de 
formare profesională inițială și continuă. 

Conform Codului Educației și legislației subsecvente, cerințele minime de calificare pentru 
ocuparea funcțiilor didactice sunt specifice fiecărui nivel de educație și sunt sintetizate 
în tabelul de mai jos: 

Nivel de educație Profesie Condiții de acces în sistemul 
de educație 

Nivelul 0 
Educația timpurie Educator Deținerea unei calificări în 

domeniu de cel puțin nivelul 4 
ISCED - învățământ 
profesional tehnic post-
secundar 

Nivelul 1 
Învățământul primar Învățător, profesor Deținerea unei calificări în 

domeniu de cel puțin nivelul 5 
ISCED - învățământ 
profesional tehnic post-
secundar non-terțiar  

Nivelul 2 
Învățământul secundar, ciclul I: 
învățământul gimnazial 

Profesor Deținerea unei calificări în 
domeniu de cel puțin nivelul 6 
ISCED - studii superioare de 
licență, precum și 
promovarea modulului 
psihopedagogic 

Nivelul 3 
Învățământul secundar, ciclul 
II: învățământul liceal 

Profesor Deținerea unei calificări în 
domeniu de cel puțin nivelul 7 
ISCED - studii superioare de 
master, precum și promovarea 
modulului psihopedagogic 

Nivelul 4 
Învățământul profesional 
tehnic post-secundar 

Profesor Deținerea unei calificări de cel 
puțin nivelul 5 ISCED - 
învățământ profesional tehnic 
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post-secundar non-terțiar, în 
programe de profil, cu 
excepția maiștrilor, precum și 
promovarea modulului 
psihopedagogic 

Nivelul 5 
Învățământul profesional 
tehnic post-secundar non-
terțiar 

Profesor Deținerea unei calificări de cel 
puțin nivelul 6 ISCED - 
învățământ superior, precum 
și promovarea modulului 
psihopedagogic 

Nivelul 6 
Învățământul superior, ciclul I: 
învățământul superior de 
licență 
 

Conferențiar, profesor Deținerea unei calificări de cel 
puțin nivelul 7 ISCED - studii 
superioare de master. Pentru 
ocuparea unei funcții 
ştiinţifico-didactice în 
învățământul superior este 
necesară deținerea unei 
calificări de nivelul 8 ISCED - 
studii superioare de doctorat 

 

Conform prevederilor Codului Educației, toți absolvenții instituțiilor de învățământ 
superior și profesional tehnic din țară, beneficiari ai programelor acreditate în domeniul 
general de studiu Științe ale Educației sau într-un domeniu echivalent, care și-au făcut 
studiile pe locuri cu finanțare de la bugetul de stat sau cu taxă de studii, indiferent de 
forma de învățământ, au dreptul, în primii trei ani de activitate didactică de la repartizare, 
la indemnizații din mijloacele bugetului de stat. Aceleași drepturi le au și absolvenții 
programelor corespunzătoare ai instituțiilor de învățământ din străinătate, acreditate în 
condițiile legii, inclusiv absolvenții care au cumulat studiile cu activitatea pedagogică, 
ulterior angajați în instituții de învățământ prin repartizare de către Ministerul Educației și 
Cercetării.  

De asemenea, la debutul în carieră, personalul didactic angajat în instituțiile de învățământ 
publice din mediul rural și din centrele raionale beneficiază, în primii trei ani de activitate, 
de compensarea cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ, consumul de energie 
termică și electrică,  în condițiile stabilite de Guvern. În plus, în primii trei ani de activitate, 
cadrele didactice din instituțiile de învățământ general publice beneficiază de sprijin 
pentru inserție profesională, inclusiv de reducerea la 75% a normei didactice pentru un 
salariu de funcție, precum și de asistență din partea cadrului didactic mentor. 

Până la începutul anilor 2010, per ansamblu, capacitățile instituțiilor de învățământ 
superior erau suficiente pentru asigurarea sistemului educațional cu cadre didactice de 
calificare înaltă, chiar dacă pentru unele discipline exista un număr insuficient de 
absolvenți. După zece ani, situația s-a schimbat foarte mult. Conform datelor oficiale ale 
Ministerului Educației și Cercetării (2022), gradul de acoperire a posturilor didactice 
vacante în ultimii patru ani este de circa 15%. Astfel, în condițiile în care există un necesar 
de aproximativ 2000 de posturi vacante, numărul celor angajați nu depășește, în medie, 
300 de absolvenți. 

Profilul absolvenților programelor de studii în domeniul Educație/Științe ale Educației 
(2022) arată că în instituțiile de învățământ din țară au fost repartizați puțin peste jumătate 
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din numărul total de absolvenți eligibili pentru aceasta. Majoritatea celor repartizați provin 
din învățământul superior, în cadrul unor programe de studiu cu frecvență, cu finanțare 
din bugetul de stat. Remarcăm și numărul relativ ridicat de absolvenți din învățământul 
profesional și tehnic (201 din totalul de 509 repartizați). Mediul rural rămâne în continuare 
dezavantajat, majoritatea profesorilor noi preferând o unitate de învățământ din mediul 
urban. 

Repartizarea absolvenților în funcție de cele mai solicitate specialități arată un deficit 
semnificativ pentru majoritatea ariilor: educatori - 92 repartizați față de cererea/necesarul 
de 256; conducători muzicali 20 repartizați față de cererea de 93; profesori de 
matematică - cinci repartizați față de 211 solicitați; limba și literatura română - 12 față de 
128; fizică - 0 repartizați față de 63 necesari; educație fizică - 17 față de 96 de posturi 
vacante; matematică/fizică - 0 față de 60; chimie/fizică - 0 repartizați față de 26 de cereri 
de solicitare; educație tehnologică-0 repartizări față de 15 solicitări; fizică/informatică - 2 
repartizați față de 47 de posturi vacante. Observăm astfel că, pentru anumite domenii (de 
exemplu, cele STEM), numărul absolvenților este departe de cerințe. Repartizarea 
absolvenților pe specialități/discipline de studii în funcție de instituția de învățământ 
superior absolvită arată că dificultățile de inserție afectează, într-o măsură relativ ridicată, 
toate instituțiile de învățământ superior: 

• Universitatea de Stat din Moldova: numărul total de absolvenți, declarați eligibili 
pentru repartizare - 104, total repartizați - 53, dintre care 47 de la Științe ale 
Educației + șase din alt domeniu. 

• Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport: numărul total de absolvenți, 
declarați eligibili pentru repartizare - 32, total repartizați - 22, dintre care 17 de la 
Științe ale Educației + cinci din alt domeniu. 

• Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți: numărul total de absolvenți, 
declarați eligibili pentru repartizare - 140, total repartizați - 28. 

• Universitatea de Stat din Tiraspol: numărul total de absolvenți, declarați eligibili 
pentru repartizare - 62, total repartizați - 47, dintre care 45 de la Științe ale 
Educației + doi din alt domeniu. 

• Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău: numărul total de 
absolvenți, declarați eligibili pentru repartizare - 219, total repartizați - 109. 

• Universitatea de Stat din Comrat: numărul total de absolvenți, declarați eligibili 
pentru repartizare - 99, total repartizați - 16, dintre care 14 de la Științe ale 
Educației, Licență + doi Master. 

• Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia: numărul total de absolvenți, 
declarați eligibili pentru repartizare - 28, total repartizați - cinci. 

• Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul: numărul total de absolvenți, 
declarați eligibili pentru repartizare - 16, total repartizați - 13. 

• Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice: numărul total de absolvenți, 
declarați eligibili pentru repartizare - 21, total repartizați - 15, dintre care cinci de 
la Științe ale Educației + zece din alt domeniu. 

 
Există, astfel, o necesitatea stringentă de cadre didactice în învățământul general, 
estimată la peste 2000 de posturi, printre care educatori (256), învățători (159), profesori 
de matematică (211), de limba română (128), de educație fizică (96) ș.a.. Pentru a răspunde 
la această provocare, o politică recentă a condus la majorarea cu 145 de unități a 
numărului de locuri de la buget pentru specializarea Științele educației (20 la licență și 125 
la master). Această măsură ține cont și de nevoia de personal didactic din aria educației 
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speciale: interpreți ai limbajului mimico-gestual, logopezi, psihopedagogi pentru copiii cu 
cerințe educaționale speciale, inclusiv specialiști în cadrul Centrelor de asistență 
psihopedagogică. 
  
În ultimii ani, Ministerul Educației și Cercetării a promovat și alte măsuri de stimulare care 
să răspundă acestor provocări: acordarea posibilității de a accede la grad didactic după 
doi ani de la inserția în câmpul muncii, dacă tinerii specialiști dețin diplomă de licență, și 
după un an, dacă dețin diplomă de master; organizarea unei Campanii naționale de 
promovare a statutului cadrului didactic în societate și a carierei didactice „Pledoarie 
pentru pedagogie”; reformarea sistemului de avansare în cariera didactică prin aprobarea 
noului Regulament de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional 
tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică. 

De asemenea, în noiembrie 2022, șapte instituții publice de învățământ superior și șase 
colegii pedagogice au fost selectate de o comisie de concurs pentru a beneficia de 
investiții în renovarea edificiilor și dotarea sălilor de studii, în cadrul proiectului 
„Învățământul Superior din Moldova”, finanțat de Banca Mondială și implementat de 
Ministerul Educației și Cercetării în perioada 2020-2025. 

II. Rezultatele cercetării 

A. Participanții la cercetarea privind formarea inițială 

La cercetarea focalizată pe formarea inițială a cadrelor didactice au participat decidenți 
și experți ai Ministerului Educației și Cercetării, alături de reprezentanți ai principalilor 
furnizori de formare inițială din Republica Moldova, cu experiență practică în organizarea 
programelor de acest gen.  

La ancheta prin chestionar, care a vizat personalul didactic implicat în formarea inițială, 
au participat 100 de cadre didactice. Aproape jumătate dintre acestea au fost din 
Chișinău, cel mai important centru de formare inițială a cadrelor didactice din Republica 
Moldova. Cu o pondere ridicată este și orașul Bălți, al doilea centru academic de formare 
inițială a cadrelor didactice, aproximativ o treime dintre răspunsuri fiind oferite de 
profesori care își desfășoară activitatea în această regiune. La cercetare au participat și 
cadre didactice din UTA Găgăuzia, precum și din raioanele Orhei și Nisporeni. Personalul 
didactic implicat în formarea inițială, care a participat la cercetare, are o experiență 
profesională foarte importantă, aproape jumătate dintre respondenți având o vechime de 
cel puțin 20 de ani în învățământ.  

 
Fig. 1. Experiența profesională (vechimea în învățământ), reprezentanți sistem formare inițială 
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De asemenea, unul din trei respondenți a finalizat studii masterale și unul din doi - studii 
doctorale. De facto, mai puțin de 15% din cadrele didactice implicate în formarea inițială, 
care au participat la cercetare, au doar studii superioare de licență. Din perspectiva 
instituției reprezentate, cercetarea a inclus cadre didactice care predau în colegii 
pedagogice (aproximativ 30% din totalul grupului investigat) și cadre didactice care 
predau în universități (aproximativ 70%). Această distribuție reflectă, în general, situația 
furnizorilor de formare inițială, în care rolul central îl joacă instituțiile de învățământ 
superior. În cazul personalului universitar, ponderea cea mai mare o au conferențiarii, fapt 
care vorbește despre distribuția funcțiilor de încadrare din învățământul universitar. 
Aceștia au o pondere de aproape o treime din totalul răspunsurilor și de aproape o 
jumătate din totalul cadrelor didactice din învățământul superior. Cu pondere ridicată sunt 
și asistenții universitari (aproape o pătrime din numărul total de respondenți). Cum era de 
așteptat, numărul profesorilor universitari care au participat la cercetare a fost mai redus 
(sub 5% din total), însă studiul nostru a vizat această categorie și prin alte metode 
(interviuri individuale și de grup). În cazul personalului ce vine din liceele pedagogice, 
personalul didactic reprezentat preponderent este format din profesori. Cei mai mulți 
dintre reprezentanții instituțiilor de formare continuă predau cursuri din aria didacticii 
diferitelor discipline (aproximativ 50%), a științelor educației (22%), a pedagogiei (15%) sau 
a psihologiei (10%). 

Ancheta în rândul beneficiarilor programelor de formare inițială a cuprins 303 persoane, 
dintre care aproximativ 80% sunt profesori în primii ani de activitate, iar 20% sunt încă 
studenți. Există o distribuție diversă pe grupe de vârstă, 40% reprezentând tineri din 
grupa de vârstă 18-24 de ani, 30% - grupa de vârstă 25-30 de ani, 12% - persoane din 
grupa de vârstă 31-35 de ani, iar 14% - persoane de peste 35 de ani. Instituțiile de 
învățământ reprezentate includ, în ordinea numărului de răspunsuri primite: Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din Bălți (21%), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 
(18%), Universitatea de Stat din Moldova (14%), Universitatea de Stat din Tiraspol (11%), 
Colegiul „Mihail Ciachir" din Comrat (11%). De asemenea, au mai fost reprezentate în 
cercetare Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport (4%), Colegiul „Mihai 
Eminescu” din Soroca, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 
Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei, Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul, Colegiul „Alexei 
Mateevici” din Chișinău, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat 
„Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat din Comrat și Universitatea Tehnică a 
Moldovei.  

Majoritatea respondenților sunt sau urmează să devină profesori (43%). O pondere 
ridicată o au și cei care sunt sau urmează să fie învățători (29%) sau educatori (14%).  

 
Fig. 2. Distribuția respondenților în funcție de nivelul studiilor finalizate sau în curs de finalizare 
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Observăm astfel o reprezentare echilibrată a acestei distribuții, în raport cu cea din 
ancheta adresată personalului didactic implicat în formarea inițială. Pe niveluri de studii, 
cu frecvența cea mai ridicată sunt cei care au urmat un program de formare inițială în 
învățământul universitar pedagogic (47%), urmați de cei care sunt înscriși sau au finalizat 
învățământul universitar pedagogic de nivel master (25%) și cei care urmează sau au 
finalizat un colegiu pedagogic (20%). 

Domeniile de studiu cel mai des reprezentate sunt discipline din învățământul gimnazial și 
liceal (limbi străine, română, matematică etc. -- aproape 50%), învățământul primar (27%), 
cel preșcolar (16%) și cel pedagogic (12%). 

B. Percepții asupra sistemului de formare profesională inițială - beneficiari și reprezentanți 
ai instituțiilor de formare 

Percepțiile privind sistemul de formare profesională inițială sunt foarte diferite între actorii 
chestionați, stare de fapt remarcată la toate aspectele-cheie incluse în analiză. Primul 
dintre acestea este chiar procesul de selecție a candidaților pentru cariera didactică. 
După cum se observă în Fig. 3, doar aproximativ unul din trei reprezentanți ai furnizorilor 
de formare inițială consideră că procedura de admitere permite o triere a celor mai 
motivați candidați pentru cariera didactică. O pondere relativ apropiată de profesori spun 
că sunt doar într-o oarecare măsură de acord cu această afirmație, în timp ce unul din 
patru respondenți crede că actuala procedură de admitere reușește într-o măsură mică 
sau foarte mică să trieze cei mai motivați candidați. Interviurile individuale și de grup cu 
decidenții și specialiștii din acest domeniu au oferit mai multe explicații pentru această 
stare de fapt. 

 
Fig. 3. Măsura în care procedura de admitere la studii în domeniul Științe ale Educației permite 
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ale celor mai buni elevi.  
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profesia de cadru didactic. Se vorbește încă puțin cu elevii despre această profesie, nu 
există contexte în care unele idei preconcepute sau stereotipuri să fie chestionate. Mai 
mult, chiar profesorii vorbesc uneori negativ și apar astfel percepții greșite cu privire la 
greutățile de zi cu zi ale unui profesor. Astfel, cel mai demotivant factor sunt, uneori, chiar 
profesorii, alături de unele condiții de lucru pe care elevii le percep în mod direct (activități 
ce presupun un nivel ridicat de stres, numărul mare de copii cu care se lucrează, materiale 
de învățare insuficiente etc.). Această explicație se corelează și cu cea care evidențiază 
provocările cu care se confruntă întregul sistemul bugetar, inclusiv piața muncii 
considerată că nu funcționează cum trebuie - factori care au afectat, în timp, și imaginea 
profesiei didactice la nivel social: despre profesia didactică se vorbește puțin și în general 
negativ; profesorul trebuie să aibă o imagine de sine mai pozitivă; cu o neîncredere în sine, 
nu este posibilă îmbunătățirea imaginii sociale a profesiei. 

O altă explicație des întâlnită ține de faptul că, date fiind procedurile de admitere, 
universitățile sunt puse în fața unei dileme, și anume:  păstrând standarde ridicate în 
admitere, care să trieze cu rigurozitate cei mai potriviți candidați, riscă să rămână cu 
locurile de studii neocupate (ceea ce are implicații financiare directe asupra bugetului 
universității). În consecință, în lipsa unor mecanisme de responsabilizare a universităților 
pentru atragerea și formarea specialiștilor, lupta pentru student determină situația în care 
aducem în sistemul de educație copii care nu sunt pentru acest nivel de învățământ. 
Ajungem să observăm astfel paradoxul că, deși reprezentanții universităților indică o 
distanță semnificativă între generațiile trecute și generațiile actuale de studenți care 
vizează o profesie didactică, există încă un nivel limitat de conștientizare a faptului că 
această realitate are o consecință directă asupra nevoii de dezvoltare a calității 
programelor de formare inițială.  

Interviurile de grup au evidențiat, însă, și aspecte pozitive privind baza și procedura de 
selecție. Astfel, au fost avansate idei legate de faptul că, în special, fetele aleg această 
carieră profesională pentru că oferă un venit sigur și pentru că poate valorifica o vocație: 
De ce vin la pedagogie? …vin în sistem cei care sunt dedicați, care vor să se dezvolte, să 
fie alături de copii; în special fetele se regăsesc în acest domeniu, elevii cu care s-a lucrat 
în școală prin activități de orientare și consiliere în carieră, acolo unde se implică și 
direcțiile de învățământ - cele care identifică unde sunt probleme cu resursele umane și 
care sprijină copiii identificați și acționează pentru a găsi copii care să vină din 
urmă (interviu focalizat de grup, furnizori de formare).  

Este interesant de observat, din această perspectivă, opinia beneficiarilor cu privire la 
cele mai importante motivații privind alegerea unei cariere didactice. După cum se observă 
în Fig. 4., de departe cel mai important element rămâne percepția privind propriile 
„înzestrări” pentru o astfel de profesie, plăcerea de a învăța permanent, de a lucra cu 
copii și tineri. Această motivație intrinsecă este identificată în cazul a două treimi dintre 
respondenți. Forma mai radicală (talent înnăscut pentru a fi profesor) este declarată doar 
de 6% dintre respondenți. 

La o distanță foarte mare vin argumentele care țin mai degrabă de o motivație extrinsecă: 
prestigiul adus de profesia de cadru didactic și satisfacțiile așteptate de la aceasta; 
urmarea unui model din familie; nevoia de reconversie profesională sau alte situații care 
au forțat alegerea acestui domeniu. Astfel, cel puțin la nivelul declarațiilor beneficiarilor 
programelor de formare inițială, motivele pragmatice nu au întâietate în fața celor care țin 
de înzestrarea sau chiar vocația pentru meseria de profesor.  
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Fig. 4. Motivațiile privind alegerea unei cariere în învățământ 

Este interesant de remarcat, de asemenea, că doar 3% dintre respondenți au indicat ca 
fiind cea mai importantă motivație faptul că admiterea este mai ușoară la studiile 
pedagogice, în comparație cu alte domenii de studii. Aceasta, chiar dacă mulți 
reprezentanți ai furnizorilor de formare consideră că standardele de calitate ale 
procedurilor de admitere s-au diminuat în comparație cu anii anteriori.  

Rezultatele cercetării arată că doar 12% dintre beneficiarii programelor de formare inițială 
consideră că actuala procedură de selecție permite în mică sau în foarte mică măsură 
trierea celor mai motivați candidați, în timp ce aproape jumătate cred că aceasta reușește 
o astfel de triere în mare sau în foarte mare măsură. În comparație cu răspunsurile 
înregistrate în cazul furnizorilor de formare inițială, rămâne apropiată doar ponderea celor 
care văd numai într-o oarecare măsură reușita sistemului de selecție (aproximativ o treime 
din totalul răspunsurilor).  

O relativă diversitate se înregistrează și în cazul opiniilor pe care reprezentanții furnizorilor 
programelor de formare inițială le-au formulat cu privire la ponderea studenților ce s-au 
încadrat în învățământ după absolvirea studiilor, având ca referință ultimele cinci generații 
de studenți. După cum se observă în Fig. 5, aproape jumătate din cei chestionați au indicat 
o inserție în sistemul de învățământ de sub 50%, ceea ce reprezintă un bun indicator al 
„competiției” în care se află o carieră didactică în comparație cu o carieră în alte domenii, 
dar și o corelație insuficientă între numărul absolvenților, domeniile în care aceștia și-au 
realizat formarea inițială și oportunitățile de angajare. Ponderea celor care consideră că 
majoritatea studenților lor au urmat o carieră didactică este de aproape 40%, însă această 
percepție este mai extinsă în cazul celor care studiază ori s-au angajat în nivelul preșcolar 
și primar. Această stare de fapt ajunge, astfel, să se coreleze cu cea evidențiată în 
interviurile individuale și cele de grup. Participanții intervievați au oferit explicații 
pertinente cu privire la imposibilitatea modelului actual de formare inițială de a răspunde 
comenzii de stat reflectate în numărul de locuri la buget pentru învățământul pedagogic.  

Deși, anual, Republica Moldova are nevoie de aproximativ 2400-2500 de cadre didactice 
care să compenseze numărul profesorilor care ies din sistem, licența ajunge să fie 
susținută de aproximativ 1000 de absolvenți în Științele educației. Din 4900 de locuri la 
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buget, aproximativ jumătate sunt pentru formarea cadrelor didactice, însă există pierderi 
încă de la etapa de înmatriculare, în fiecare an rămânând locuri neocupate ce se 
redistribuie altor domenii. Conform datelor oficiale și interviurilor cu decidenți, sistemul de 
educație reușește să angajeze anual doar circa 250-300 de absolvenți. Deși există 
diferențe semnificative în funcție de furnizorul de formare inițială, de nivelul de educație 
în care un absolvent vrea să se angajeze, și de disciplina/disciplinele pe care o poate/le 
poate preda, în medie, doar 10-15% din locurile alocate prin comandă de stat pentru 
științele educației ajung să însemne profesori angajați în sistemul de educație. La aceasta 
se adaugă un procent de absolvenți care vor părăsi profesia didactică în primii doi-trei ani 
de la angajare, fie din motive care țin de apariția altor oportunități profesionale, fie de 
plecarea din țară sau de inadaptarea la această meserie. 

 
Fig. 5. Ponderea studenților care s-au încadrat în învățământ după absolvirea studiilor (ultimii 

cinci ani) 

Datele de interviu au evidențiat, de asemenea, fenomenul curent în care studiile 
pedagogice sunt urmate și de cei care nu vizează o carieră didactică, ci doar un parcurs 
academic în învățământul superior (o diplomă). Lipsa de atractivitate pentru locurile la 
științele educației conduce la o concurență mai redusă, creându-se astfel un cerc vicios, 
pentru că absența concurenței atrage elevi care nu urmăresc să devină profesori. Uneori 
și familia joacă un rol în această decizie: apare stereotipul că trebuie ca al nostru copil să 
aibă studii superioare și pe cât posibil acestea să nu coste, să intre pe locuri la buget; asta 
nu înseamnă că acel absolvent își dorește să lucreze în școală - cu diploma de la Științele 
educației absolventul se poate angaja în funcții publice, la resurse umane în mediul privat. 
De asemenea, unii candidați urmează aceste studii la pedagogie pentru adaos la salariu, 
pentru a avea studii superioare; de asemenea, în interviuri s-a indicat faptul că la 
învățământul cu frecvență redusă au fost admise uneori persoane din alte domenii, al 
căror scop nu este decât să obțină o diplomă în plus. 

Datele de cercetare indică faptul că abandonul în timpul studiilor și orientarea spre alte 
domenii de activitate îngreunează repartizarea în sistem a absolvenților, chiar dacă 
studenții de la buget încheie un contract prin care se obligă să muncească trei ani în 
sistem după finalizarea studiilor: Absolvenții sunt repartizați către școlile cu posturi libere, 
însă unii dintre ei aleg să continue studiile la master, ca strategie de a nu profesa, fără a 
fi obligați să returneze banii de școlarizare. În cazul abandonului, majoritatea pleacă peste 
hotare, în timp ce unii studenți de la zi se mută la frecvență redusă pentru că nu își mai 
permit taxele (interviu de grup cu reprezentanți ai instituțiilor de formare inițială). 
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C. Participarea la formarea inițială a cadrelor didactice 

Beneficiarii programelor de formare inițială au oferit un feedback specific privind 
experiența lor în acest sens.. Astfel, trei pătrimi din respondenți consideră că actuala 
durată a studiilor este adecvată și că reușește să dezvolte toate competențele 
pedagogice necesare muncii la clasă, în timp ce o pătrime din ei susține că durata este 
doar într-o oarecare măsură suficientă. În total, doar aproximativ 4% din respondenți au 
indicat faptul că sunt mulțumiți într-o măsură mică sau foarte mică. Răspunsurile la 
această întrebare depind, în mod egal, de percepțiile privind actualul nivel de dezvoltare 
a competențelor pedagogice, în contextul experienței concrete la clasă. Astfel, observăm 
o scădere ușoară a ponderii celor care sunt mulțumiți de durata programului de formare, 
în cazul profesorilor care deja sunt angajați.  

 
Fig. 6. Opiniile privind programul de studii și sprijinul primit în parcursul academic/practica 

profesională 

Există o rată relativ ridicată de satisfacție a studenților în ceea ce privește cursurile 
urmate și tematica acestora. Astfel, circa 70% dintre participanții la cercetare au indicat 
faptul că toate cursurile propuse pentru fiecare an de studiu au fost relevante și i-au ajutat 
să înțeleg profesia didactică. De asemenea, aproape 80% dintre respondenți consideră 
că tematica cursurilor oferite a fost de actualitate, adecvată pentru specialitatea în care 
se pregătesc/predau. Ponderi apropiate au și răspunsurile care au indicat că, prin 
cursurile oferite, au fost dezvoltate competențe profesionale (didactice) în mod direct 
relevante pentru activitatea curentă/viitoare la clasă, din nou, cei care deja predau având 
un nivel de satisfacție ușor mai scăzut.  
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Dincolo de gradul general de satisfacție, observăm un număr relativ ridicat de beneficiari 
care cred într-o măsură mai mică în faptul că toate conceptele exersate în timpul cursurilor 
au un grad ridicat de aplicabilitate la clasă, teoria fiind redusă la minimumul necesar. Peste 
30% dintre respondenți cred într-o oarecare măsură în această stare de fapt, în timp ce 
aproape 10% cred într-o mica/foarte mica măsură sau deloc. Cu toate acestea, beneficiarii 
programelor de formare inițială au un nivel relativ înalt de satisfacție în ceea ce privește 
metodele de predare și de evaluare, pe care aproape trei pătrimi dintre aceștia le 
consideră că au fost atractive, inovative și adaptate educației moderne.  

Cu ponderi apropiate de satisfacție este și aprecierea legată de materialele de curs 
primite, considerate suficiente și de ajutor pentru înțelegerea mai bună a cadrului 
conceptual (69%), dar și în ceea ce privește condițiile de desfășurare a cursurilor (resurse 
materiale, spațiu etc. - 71%). Deși există, în fiecare caz, beneficiari care au unele rezerve 
cu privire la aceste aspecte, numărul celor foarte sau total nemulțumiți este relativ mic (5-
6%).  

Percepția generală asupra profesorilor este una foarte bună: peste 86% dintre beneficiarii 
chestionați consideră că toți profesorii pe care i-au avut în facultate au fost bine pregătiți, 
cu un stil de predare adaptat învățământului pedagogic și cu o conduită profesională 
impecabilă. Un element care poate explica această opinie este și apropierea și sprijinul 
primit din partea corpului profesoral. În medie, trei din patru respondenți au indicat faptul 
că pe durata studiilor au primit, din partea corpului profesoral, un sprijin consistent care 
i-a ajutat la îmbunătățirea performanțelor. O pondere apropiată o au și cei care consideră 
că au primit tot sprijinul din partea profesorului coordonator din universitate pentru a 
desfășura practica pedagogică, vitală pentru dezvoltarea competențelor profesionale, cât 
și cei care cred că au fost susținuți mereu de mentorul de practică pedagogică, persoană 
cu o contribuție semnificativă în formarea oricărui student ca profesor.  

Cu toate acestea, rămâne relativ ridicată, de aproape 20%, ponderea beneficiarilor care 
au o opinie diferită, indicând faptul că au primit doar într-o anumită măsură acest sprijin 
(sau deloc). Aceasta arată că politicile în domeniul asigurării calității au încă suficiente arii 
de intervenție ameliorativă. Alte aspecte ce necesită o analiză mai detaliată se referă la 
ponderea foarte redusă a beneficiarilor care au indicat că, pe perioada studiilor, au fost 
implicați în proiecte educaționale, de cercetare sau în alte evenimente academice (sub 45 
%), atât de importante pentru dezvoltarea competențelor. Un număr și mai redus de 
beneficiari a avut, pe parcursul studiilor, oportunitatea de a călători cu bursă în alte țări 
sau de a participa la schimburi de experiență cu reprezentanți ai unor universități din 
străinătate (sub 15%). Dimensiunea de internaționalizare a studiilor din științele 
educației/pedagogice devine, astfel, o prioritate importantă de intervenție, în condițiile 
evoluțiilor rapide ale sectorului la nivel internațional (de exemplu, în domeniul digital, în 
contextul COVID). Studenții par mai puțin conștienți de importanța acestor contexte de 
învățare în propriul lor parcurs, dacă observăm gradul înalt de satisfacție pe care 
majoritatea participanților la cercetare l-au expus cu privire la experiența studiilor în 
universitatea/facultatea proprie, considerate un succes pentru care profesorii merită 
întreaga lor recunoștință (peste 80%).  

Cercetarea noastră a surprins și alte percepții ale beneficiarilor cu privire la unele servicii 
oferite de facultate/universitate pe durata studiilor, a căror analiză oferă un sprijin 
important pentru înțelegerea stării de fapt în programele de formare inițială a cadrelor 
didactice. Observăm, în acest caz, un nivel de satisfacție mai redus, în special în ceea ce 
privește nivelul taxelor de studii și al altor taxe pentru servicii (mai puțin de 30% din totalul 
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respondenților le declară în mare măsură sau în foarte mare măsură satisfăcătoare); al 
serviciilor de cazare și masă (34% le declară în mare măsură sau în foarte mare măsură 
satisfăcătoare); al burselor și al altor stimulente oferite pentru excelența în învățare (mai 
puțin de 40% din totalul respondenților le declară în mare măsură sau în foarte mare 
măsură satisfăcătoare).  

Alte servicii, de care un număr semnificativ de studenți/foști studenți se declară parțial 
sau total nemulțumiți, țin de accesul la facilități educaționale în scopul practicii 
(laboratoare, cabinete specializate, școli-pilot - 37% le declară parțial sau total 
nesatisfăcătoare) și de accesul la evenimente organizate de către instituție sau în 
parteneriat (32% le declară parțial sau total nesatisfăcătoare). De asemenea, aproape 30% 
dintre beneficiarii chestionați consideră parțial sau total nesatisfăcătoare regulamentele 
de ordine interioară și relaționarea cu colegii și profesorii. 

Un grad mai mare de satisfacție observăm în cazul serviciilor de secretariat și 
administrație, cât și - fapt îmbucurător - în cel al serviciilor de consiliere și de îndrumare 
în carieră, precum și în ceea ce ține de accesul la resurse educaționale. În toate aceste 
cazuri ponderea celor care se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți depășește 60%.  

 
Fig. 7. Gradul de satisfacție privind alte servicii oferite de facultate/universitate 

De asemenea, reprezentanții instituțiilor de formare inițială au un grad de încredere foarte 
înalt în faptul că disciplinele predate sunt direct corelate cu formarea competențelor 
profesionale ale viitorilor profesori. Peste jumătate dintre respondenți cred că disciplinele 
predate de ei contribuie într-o foarte mare măsură la achizițiile viitorilor profesori; de 
asemenea, aproape 40% dintre respondenți văd cursurile proprii ca având în mare măsură 
un impact asupra formării sau dezvoltării competențelor studenților, viitori profesori. 
Această stare de fapt poate fi interpretată în două direcții: în primul rând, gradul înalt de 
încredere în contribuția proprie la profilul absolventului din științele educației echivalează 
cu un grad înalt de încredere în propriile competențe; în al doilea rând, indirect, 
răspunsurile evidențiază încrederea în curriculumul de formare inițială, după cum vom 
vedea și în continuare analizei. 
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Fig. 8. Percepțiile reprezentanților furnizorilor de formare inițială privind măsura în care 

disciplinele predate contribuie în mod direct la formarea competențelor profesionale ale viitorilor 
profesori 

Profesorii implicați în formarea inițială consideră în într-o pondere foarte mare (59%) că 
propriile lor cursuri sunt considerate de studenți ca asigurând o instruire echilibrată între 
contribuția teoretică și cea aplicativă. Aproape o treime dintre profesori consideră că 
studenții se raportează la cursurile lor ca la o ocazie de a primi o instruire preponderent 
aplicată/practică, în timp ce doar 6% indică faptul că propriile lor cursuri sunt considerate 
de studenți ca asigurând o instruire preponderent conceptuală/teoretică.  

Interviurile individuale și de grup, precum și opiniile beneficiarilor vin și nuanțează acest 
tablou, atât de important pentru a avea o imagine cât mai apropiată de realitate asupra 
curriculumului din programele de formare inițială. Bunăoară, experții în formare inițială 
intervievați oferă exemple de provocări în această arie: teoretizarea excesivă în anumite 
discipline pedagogice; lipsa corelațiilor cu experiența practică, de la clasă, a studenților; 
limitarea la anumite paradigme sau abordări didactice, permeabilitatea redusă a noilor 
teorii ale învățării; apelul limitat la date de cercetare/evidențe din domenii relevante (de 
ex., psihologia și sociologia educației, neuroștiința); insuficienta corelare a curriculumului 
de formare inițială cu cadrul de referință și cu documentele reglatoare ale curriculumului 
național (în special, programele școlare)).  

 
Fig. 9. Opiniile reprezentanților furnizorilor de formare privind modul în care sunt privite de 

studenți propriile cursuri 

Am văzut deja că 9% dintre foștii sau actualii studenți consideră că, în mică sau foarte 
mică măsură, conceptele exersate în timpul cursurilor au un grad ridicat de aplicabilitate 
pentru activitatea la clasă și că în cursuri teoria este redusă la un minimum necesar. De 
asemenea, 31% dintre ei consideră că doar într-o oarecare măsură cursurile urmate au o 
legătură strânsă și relevanță directă pentru practica didactică. 
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D. Organizarea activităților de formare inițială 

Timpul necesar săptămânal pentru pregătirea orelor la disciplinele predate în programele 
de formare inițială variază foarte mult, de la mai puțin de zece ore (ceea ce înseamnă o 
medie de 1,5h/zi) - 11% din totalul profesorilor participanți la cercetare, la peste 22 de ore 
(o medie de 3 h/zi sau chiar mai mult) - 21%. Cei mai mulți dintre profesori indică un buget 
de timp alocat de 10-14 ore (33%) sau 14-18 ore (23%). Observăm astfel că unul din doi 
reprezentanți ai instituțiilor de formare inițială alocă 14 ore sau mai mult pentru pregătirea 
activităților, un buget de timp semnificativ care, raportat la zilele lucrătoare pe săptămână, 
înseamnă 3h/zi sau mai mult. Corelarea numărului de ore alocate pentru pregătirea 
predării disciplinei de studiu cu stagiul de muncă în domeniu și nivelul științifico-didactic 
indică în mod tradițional că un profesor universitar cu o vechime de peste 20 de ani la 
catedră alocă mai puține ore (10-14) pe săptămână pentru pregătirea cursurilor. Acest 
lucru se leagă și de implicarea mult mai mare a profesorilor universitari în activități de 
management și de cercetare, diminuându-se astfel numărul de ore alocat efectiv pregătirii 
predării. Creșterea numărului de responsabilități pentru un cadru didactic la nivel de 
universitate poate avea un impact negativ asupra pregătirii și calității cursurilor predate. 

O altă caracteristică a activității unui profesor implicat în programele de formare inițială 
este multitudinea rolurilor îndeplinite, așa cum se poate observa în Fig. 12. În afara 
activităților de predare, indicate cu o frecvență ridicată, așa cum ne și așteptam (96%), și 
a celor asociate, precum organizarea examinărilor și evaluarea rezultatelor învățării (81%), 
sunt vizate activități de proiectare curriculară, a suporturilor de curs și dezvoltarea unor 
materiale de învățare (73%). 

 
Fig. 10. Opiniile reprezentanților furnizorilor de formare privind activitățile în care sunt implicați la 

nivelul instituției proprii 
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- Implicarea în activități de cercetare (68%) 
- Schimburi de bune practici cu colegi din instituție și din alte comunități 

profesionale (65%) 
- Dezvoltarea și implementarea de aplicații practice la disciplinele predate (60%) 
- Implicarea în diverse comisii la nivel de instituție (60%) 

 
Nu în cele din urmă, aproape jumătate dintre profesorii participanți la cercetare indică 
implicarea în activități de consiliere pentru studenți sau elevi și activități legate de 
sprijinirea pregătirii practice a acestora (40%). Din perspectiva importanței acestor 
activități de sprijin pentru orice sistem modern de formare inițială, ponderile ridicate pot 
fi chestionate. O situație similară o putem întâlni și în cazul sarcinilor legate de inițierea 
sau de derularea unor proiecte la nivelul instituției. Ține foarte mult de cultura 
organizațională a fiecărei școli să promoveze și să implice fiecare profesor în diferite 
proiecte, asigurând o „normalitate” a dobândirii de experiență și în această arie. Din nou, 
rata de aproximativ 50% din profesorii respondenți, care declară implicarea în proiecte 
internaționale sau ale instituției, poate să nu fie considerat atât de mare, cum ar părea la 
prima vedere.  

În ansamblu, observăm suprapunerea unor roluri complementare celor legate de 
activitățile de predare, lucru evidențiat și de interviurile individuale, care atestă o 
încărcare mai mare, în prezent, a profesorilor cu diferite activități derivate din asumarea 
acestor roluri. Pentru promovarea unor programe de formare inițială de calitate este 
nevoie însă nu doar de asumarea individuală, ci și de sprijinul instituțional. Experții 
intervievați remarcă diferențele foarte mari între instituțiile cu responsabilități în aria 
formării inițiale în ceea ce privește asigurarea condițiilor adecvate de sprijin pentru 
profesori, care să le permită asumarea cu succes a acestor roluri. De asemenea, datele de 
cercetare au indicat și situațiile în care echipele manageriale nu au competențe suficient 
de dezvoltate pentru a organiza un mediu eficient de învățare colegială sau de a facilita 
schimburi de experiență cu echipe de profesori din alte sisteme educaționale.  

Este îmbucurător însă faptul că trei din patru profesori participanți la cercetare 
menționează că există în mare sau în foarte mare măsură un echilibru între toate aceste 
activități. Doar un profesor din patru consideră că un astfel de echilibru există într-o 
oarecare măsură, după cum se observă în Fig. 13, iar ponderea celor care au un punct de 
vedere contrar este redusă (5%).  

 
Fig. 11. Opiniile reprezentanților furnizorilor de formare privind măsura în care există un echilibru 

între activitățile realizate la nivelul instituției proprii 

21,43%

47,96%

25,51%

4,08%

1,02%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

În foarte mare măsură

În mare măsură

Într-o oarecare măsură

În mică măsură

În foarte mică măsură



 
Evaluarea sistemului de formare profesională inițială și de formare continuă a cadrelor didactice din Republica Moldova 

40 
GEORGE PATAKI ȘI CIPRIAN FARTUȘNIC I WWW.IPRE.MD 

Tot îmbucurătoare, din perspectiva cerințelor unui învățământ modern, este și ponderea 
ridicată a profesorilor care declară că revăd în fiecare an cursul de formare (80%). Numărul 
celor care declară că operează aceste schimbări mai rar, odată la trei ani (14%) sau odată 
la cinci ani (2%), este mult mai redus.  

 
Fig. 12. Opiniile reprezentanților furnizorilor de formare privind frecvența cu care aduc schimbări 

în curriculumul disciplinei pe care o predau 

Și periodicitatea cu care profesorii operează actualizarea materialelor de sprijin pentru 
disciplinele pe care le predau este foarte ridicată. Conform datelor de cercetare, aproape 
40% dintre aceștia indică faptul că realizează actualizări imediat cum apare o noutate în 
domeniu, în timp ce în proporții egale sunt cei care declară că fac acest lucru semestrial 
sau anual (28%). Doar 2% dintre răspunsuri indică o practică de actualizare la un interval 
mai mare (trei ani). 

Stilul propriu de predare, numărul de ore alocat disciplinei, competențele pe care urmează 
să le formeze disciplina proprie și importanța disciplinei în contextul programului de studiu 
sunt indicate drept cele mai importante repere în designul parcursurilor de învățare la 
disciplina proprie (80-86%). Cu o frecvență apropiată sunt invocate și nevoile elevilor și 
studenților, tendințele și inovațiile în domeniul disciplinei (peste 72-74%).  

Observăm și că majoritatea corpului profesoral din formarea inițială chestionat are o 
aderență importantă la strategia instituției și promovează în diferite forme marketingul 
specialității, având ca reper legislația în vigoare și sugestiile metodologice elaborate la 
nivel de sistem.  

O altă dimensiune importantă a abordării pedagogice a programelor de formare inițială 
ține de contribuția fiecărui profesor la dezvoltarea unor comunități de practici/comunități 
de învățare și la realizarea unor conexiuni cu alte discipline. Metoda cel mai des invocată 
rămâne ședința de catedră, aceasta oferind contextul comunicării și al colaborării cu alți 
colegi (70%).  

Cu frecvențe ridicate apar și activități privind designul de curs care ține cont de 
disciplinele conexe, politicile și strategiile recente (47%), și practica pedagogică (43%). 
Aceste strategii sunt însă centrate în principal pe profesor, contextul de colaborare 
colegială fiind mai puțin clar. 
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Fig. 13. Opiniile reprezentanților furnizorilor de formare privind factorii care influențează designul 

cursurilor 

Alte modalități indicate se referă la proiectele derulate la nivelul școlii/facultății (27%), 
precum și la activitatea în cadrul diferitelor comisii de specialitate (25%) - exemple mai 
clare de colaborare colegială. Situațiile în care specialiștii sunt invitați de profesori la ore 
au o frecvență mai redusă (13%), asemănătoare participării la grupurile de lucru la nivel 
național (13%). În cazul răspunsurilor deschise au fost indicate și alte strategii, însă toate 
au în vedere activitățile individuale ale profesorului (căutarea de resurse inter-, pluri- și 
trans-disciplinare) și mai puțin activități organizate la nivelul școlii/facultății, ca parte a 
unei strategii explicite în această arie.  

 
Fig. 14. Opiniile reprezentanților furnizorilor de formare privind conexiunea cu alte discipline și 

colaborarea la nivel instituțional 

 

E. Practica pedagogică 

Unul dintre cele mai importante aspecte ale  formării inițiale ține de realizarea adecvată a 
stagiilor de practică pedagogică, esențiale pentru dezvoltarea competențelor necesare 
pentru un viitor profesor. Experiența respondenților în această arie este semnificativă, în 
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condițiile în care doar 17% dintre profesorii chestionați indică faptul că nu sunt implicați 
deloc în această activitate la nivelul colegiului/facultății. Doi din trei respondenți declară 
că sunt implicați activ în coordonarea și supervizarea practicii pedagogice a 
elevilor/studenților. Dificultățile în organizarea stagiilor de practică transpar din analiza 
răspunsurilor profesorilor la întrebarea în ce măsură reușesc să asiste periodic la orele de 
practică susținute de elevii/studenții proprii: mai mult de unul din trei spun că reușesc rar 
sau deloc să aibă o astfel de experiență și doar puțin peste jumătate declară că primesc 
feedback sau date periodice cu privire la performanța elevilor/studenților. Acest lucru 
împiedică, în multe situații, elaborarea unor intervenții de sprijin personalizat, bazate pe 
sugestii de îmbunătățire ce derivă din observații sistematice individuale în contextul 
activității de practică. De asemenea, un număr ridicat de profesori declară că nu au o 
colaborare eficientă cu mentorii de practică din școli (30%), chiar dacă aceștia au un 
potențial important în furnizarea de repere pentru activitățile de sprijin pentru 
elevi/studenți. Lipsa unei colaborări mai strânse este documentată și de numărul ridicat 
de profesori care indică faptul că nu reușesc să se implice sistematic în revizuirea 
curriculumului de practică pedagogică, deși nu există diferențe semnificative între 
metodele de formare și de evaluare față de cele ale mentorilor de practică (40%). 

În cazul evaluării propriei contribuții la programele de practică, aceasta, cum era de 
așteptat, este mai bună: 70% dintre profesori declară că există o bună corelație între 
conceptele predate și cerințele factuale sau procedurale pe care trebuie să le satisfacă 
elevii/studenții în timpul orelor de practică și aproximativ două treimi cred că abilitățile și 
cunoștințele dobândite la cursurile proprii sunt suficiente elevilor/studenților pentru a 
susține ore de calitate în timpul practicii pedagogice. 

La nivel general, peste două treimi din profesorii reprezentanți ai instituțiilor ce derulează 
programe de formare inițială consideră că actuala procedură de practică pedagogică este 
eficientă și contribuie decisiv la formarea viitoarei generații de profesori. Este o situație 
neașteptată, din două perspective: numărul relativ ridicat de profesori care sunt de acord 
că dețin informații relativ limitate cu privire la activitățile de practică organizate de școală 
și la performanța propriilor elevi/studenți în cadrul acestor activități. În același timp, după 
cum am văzut mai sus, există mai multe arii în care lucrurile pot fi îmbunătățite, însă 
acestea sunt puțin avute în vedere în evaluarea realizată de profesori. 
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Interviurile focalizate și de grup indică faptul că practica pedagogică, deși bine 
conceptualizată și cu proceduri clare de organizare, suferă la capitolul implementare 
propriu-zisă, pregătirea didactică a viitorilor profesori fiind încă departe de așteptările la 
nivel de sistem: dincolo de problema colaborării insuficiente între universitate și 
organizația unde se desfășoara practica în unele cazuri nu există. Metodistul nu ține o 
legătură apropiată cu școala respectivă. Studenții fac practică de regulă în localitatea de 
baștină, însă metodistului nu i se plătește drumul să umble prin țară să observe studenții. 
Universitățile trebuie să aibă propriile instituții de practică, să investească în școlile 
respective și în formarea personalului pentru practică. Un pas important pare să fie, în 
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opinia experților în formare continuă, nevoia de a pregăti mai bine cadrele didactice din 
învățământul superior, în paralel cu apropierea mai mare de toți cei implicați în organizarea 
practicii pedagogice (echipe de conducere, metodiști, personal de sprijin). 
Și unii dintre beneficiarii programelor de formare inițială susțin nevoia de îmbunătățire a 
modului în care sunt puse în aplicare reglementările privind practica pedagogică, în 
contextul în care, cum am văzut, ei recunosc contribuția practicii pedagogice la formarea 
ca profesor (79%). 

E. Evaluarea programelor de formare inițială 

Un indicator important ce reflectă satisfacția generală a beneficiarilor privind programul 
de formare inițială urmat ține de calitatea pregătirii la intrarea în câmpul muncii. După cum 
se observă în Fig. 15, aproape unul din cinci studenți/foști studenți consideră că la intrarea 
în câmpul muncii deține doar o parte din competențele necesare sau nu se simte suficient 
de pregătit pentru a face față cerințelor de la locul de muncă. La polul opus, 25% dintre 
studenți consideră că au toate competențele necesare, în timp ce 55% cred că au 
majoritatea competențelor necesare pentru profesie. Din nou, observăm unele diferențe 
în funcție de statut, absolvenții care au intrat deja în câmpul muncii având un nivel de 
satisfacție ușor mai coborât, în comparație cu respondenții care sunt încă studenți.  

 
Fig. 15. Gradul de satisfacție al studenților privind calitatea pregătirii la intrarea în câmpul muncii 

Cum ne așteptam, reprezentanții instituțiilor de formare inițială sunt mult mai optimiști cu 
privire la calitatea pregătirii și competențele dezvoltate de studenți la intrarea în câmpul 
muncii. După cum se observă în figura de mai jos, doar 8% dintre aceștia consideră că, la 
inserția profesională, studenții posedă doar unele competențe necesare sau că nu sunt 
suficient de pregătiți pentru cerințe, în timp ce peste 50% cred că absolvenții dispun de 
majoritatea competențelor necesare, iar o treime afirmă că studenții au toate 
competențele necesare.  

O limită a studiului de față este aceea că nu am putut colecta și valorifica în analiză date 
de la directorii de unități școlare, triangulând practic cele trei surse distincte de date. Este 
foarte posibil ca, în cazul acestei tematici, datele furnizate la firul ierbii din perspectiva 
unui reprezentant al instituției angajatoare să ajute la o înțelegere mai nuanțată a acestor 
realități. 
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Fig. 16. Opiniile reprezentanților furnizorilor de formare inițială privind calitatea pregătirii 

studenților la intrarea în câmpul muncii 

De exemplu, este interesant de remarcat faptul că majoritatea reprezentanților instituțiilor 
de formare inițială afirmă că urmăresc în mod riguros situația studenților după absolvire. 
Datele de cercetare arată că două treimi dintre cei chestionați declară că reușesc anual 
să colecteze informații despre toți absolvenții, în timp ce 25% spun că nu au implementat 
un astfel de mecanism de monitorizare a inserției, neavând o astfel de 
metodologie/instrumente la dispoziție (aici au fost incluse și non-răspunsurile, care pot fi 
interpretate ca un indicator al lipsei unui mecanism funcțional). Datele din interviurile cu 
experții din sistemul inițial de educație oferă o viziune alternativă: Din păcate, nu există 
un sistem național de urmărire a traseului studenților după absolvire, nu avem încă un 
mecanism și instrumente clare prin care să se urmărească modul în care se dezvoltă o 
carieră didactică; deși există inițiative la nivel instituțional, lipsește o abordare sistemică 
și nu suntem sprijiniți nici de o cultură construită în jurul conceptului de alumni, atât de 
bine dezvoltată în alte sisteme educaționale (interviu de grup cu experți în formarea 
inițială). 

În cadrul cercetării noastre am încercat să urmărim și care este impactul perioadei 
pandemice asupra achizițiilor studenților din programele de formare inițială. După cum se 
vede în figura de mai jos, majoritatea studenților au o reprezentare negativă cu privire la 
această perioadă, în principal din cauza lipsei interacțiunii față în față cu ceilalți (46%), a 
faptului că a fost percepută ca dezumanizantă și ineficientă (16%), și a competențelor TIC 
insuficient dezvoltate (3%). Ponderea celor care au văzut avantajele perioadei pandemice 
este sensibil mai redusă. O parte dintre studenți au apreciat faptul că sistemul hibrid sau 
online a scăzut costurile (de exemplu, cu deplasarea - 15%) sau a crescut confortul 
personal, prin școala de acasă (10%), în timp ce o parte dintre răspunsuri nu au putut 
indica o opțiune (8%). 

Deși unii studenți indică faptul că actualul sistem de evaluare nu reușește să urmărească 
lucrurile cu adevărat importante pentru un viitor profesor, reprezentanții furnizorilor 
programelor de formare inițială au, în cea mai mare parte, încredere în sistemul de notare. 
Astfel, mulți profesori consideră că există o corelație foarte bună (23%) sau bună (64%) 
între notele acordate și competențele demonstrate de studenți, ponderea celor care cred 
că există o corelație parțială sau una foarte redusă fiind de sub 10%. Cu toate acestea, 
majoritatea profesorilor chestionați văd în notele obținute de studenți doar un predictor 
parțial al performanței viitoare la catedră. 
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Fig. 17. Opiniile beneficiarilor programelor de formare inițială privind modul în care s-a desfășurat 

școala în perioada online 

Datele de cercetare oferă o imagine detaliată și asupra celor mai utilizate forme de 
evaluare a competențelor elevilor/studenților - Fig. 18. Examinarea scrisă anuală și 
testările scrise pe parcursul anului școlar sunt formele menționate cu cea mai mare 
frecvență, aproximativ 80% din profesorii chestionați declarând că le folosesc în mare sau 
în foarte mare măsură. Ținând cont că, în esență, competențele unui profesor reprezintă 
un ansamblu structurat de cunoștințe, abilități și atitudini, celelalte forme utilizate sunt 
relevante pentru celelalte componente: observarea sistematică (73%), proiecte individuale 
și de grup (73%), portofoliul personal (cu sarcini realizate pe parcursul întregului an 
academic - 70% ), teme de reflecție (69%).  

 
Fig. 18. Opiniile beneficiarilor programelor de formare inițială privind formele de evaluare a 

competențelor elevilor/studenților 

Cu o frecvență mai redusă în comparație cu celelalte forme, profesorii indică examinările 
orale anuale (61%), cât și evaluarea criterială legată de practica pedagogică (52%); în 
ultimul caz, frecvența mai scăzută se explică prin faptul că doar o parte dintre profesori 
sunt implicați direct în programe de practică. 

Datele de cercetare colectate prin interviuri au arătat că modelul de evaluare finală a 
absolvenților învățământului pedagogic nu reușește să demonstreze cu acuratețe 
atingerea standardului profesional de pregătire. Lipsa este atât la nivelul unităților de 
învățământ (colegii/facultăți), cât și la nivel de sistem: Nu avem studii de impact și analize 
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din care să înțelegem dacă studenții, la ieșirea din programul de studii, reușesc să își 
dezvolte competențele conform standardelor. Examenul final - nu avem instrumente de 
evaluare bune și credibile. Susținerea tezei este o formalitate, iar examenul scris este 
restrâns și lucrarea corectată/notată de un singur profesor. Funcționează sistemul de 
reciprocitate între universități și se evită eventualele probleme și neplăceri (interviu de 
grup cu reprezentanți ai instituțiilor de formare inițială).  

Este important să remarcăm faptul că majoritatea covârșitoare a beneficiarilor 
programelor de formare inițială recunosc și valorizează cele mai importante „atribute” ale 
unui profesor modern. O fac atât în plan științific/de cunoaștere (să aibă o bună 
cunoaștere științifică a domeniului; să cunoască diferite tehnici și instrumente), cât și în 
plan atitudinal (dedicație față de meserie și lucrul cu copiii; să respecte colegii, elevii și 
propria persoană; deschidere și interes pentru propria dezvoltare profesională etc.) sau 
în cel al unor abilități specifice (comunicarea naturală, adaptată nivelului elevilor; 
managementul eficient al clasei; implicarea elevilor în propria învățare; alegerea unor 
metode și strategii didactice potrivite contextelor de învățare; să interacționeze eficient 
cu colegii și managerii etc.). 

 
Fig. 19a. Opiniile beneficiarilor programelor de formare inițială privind caracteristicile unui 

absolvent de învățământ pedagogic 

Observăm, astfel, varietatea ariilor de competență pe care trebuie să și le dezvolte un 
absolvent de învățământ pedagogic și cât de complex trebuie să fie un sistem de evaluare 
(de parcurs și finală) care să permită măsurarea cu acuratețe a tuturor acestor achiziții. 
Decizia de a accepta în sistemul de educație un candidat la o funcție didactică insuficient 
pregătit echivalează cu decizia de a admite riscul că un număr semnificativ de generații 
de elevi nu vor primi educația pe care o merită.  

O arie importantă o reprezintă și competența de a lucra cu elevi în risc de excluziune, atât 
de importantă în cazul unui învățământ preocupat să ofere șanse egale. Aproape jumătate 
dintre profesori declară că au obișnuința de a-și adapta abordarea didactică și cerințele 
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în mod constant, în timp ce o treime dintre aceștia indică faptul că fac acest lucru doar în 
anumite situații punctuale. Este foarte probabil ca și viitorii profesori să abordeze aceleași 
strategii cu propriii elevi, de aceea, răspunsurile oferite ne indică nevoia de dezvoltare a 
competențelor reprezentanților instituțiilor de formare inițială: dincolo de situații 
punctuale, în cazul elevilor în situație de risc, întreaga activitate de proiectare și de 
derulare a activităților de învățare trebuie să fie adaptată și personalizată.  

Unul din zece profesori confundă discriminarea (tratarea preferențială în dezavantajul 
unui elev) cu echitatea, urmărită prin procesul de adaptare curriculară (în care sprijinul 
suplimentar se realizează în avantajul unui elev). De asemenea, unul din zece profesori 
consideră că este nevoie de o cerință formală privind adaptarea pentru a avea o astfel de 
abordare față de elevii în risc, deși acești copii, fără un sprijin (și preocupare permanentă) 
din partea profesorului, nu au cum să nu acumuleze întârzieri în învățare. Este neclar cine 
și de ce trebuie să ceară ca procesul de adaptare a strategiilor didactice să se întâmple. 
Mai clară este condiționarea adaptării abordării și cerințelor de primirea unui ajutor de 
specialitate. Fiind un domeniu extrem de specific, este nevoie, într-adevăr, de o pregătire 
adecvată și de competențe specifice de lucru cu copiii în risc.  

Cererea de sprijin și colaborarea cu profesori specializați sau mai experimentați este cea 
mai eficientă strategie. De asemenea, observăm că aproape 9% dintre respondenți indică 
faptul că nu lucrează cu elevi sau cu studenți din această categorie. În lipsa unei astfel de 
experiențe, este important de urmărit în ce măsură profesorii reușesc să ofere studenților 
activități de învățare adecvate, care să formeze competențele specifice pentru lucrul cu 
acești copii/tineri.  

 
Fig. 19b. Opiniile beneficiarilor programelor de formare inițială privind caracteristicile unui 

absolvent de învățământ pedagogic 

F. Provocări în formarea inițială a cadrelor didactice 

Pe lângă provocările deja identificate în ceea ce privește accesul și participarea 
studenților la programele de formare inițială în aria pedagogică, datele de cercetare au 
urmărit să documenteze intervențiile în cazul elevilor/studenților cu rezultate sub 
standarde. Astfel, intervențiile la care profesorii declară că recurg cel mai des sunt 
discuțiile în privat, care să sprijine aflarea cauzelor și discuțiile cu ceilalți profesori, pentru 
a înțelege dacă performanța mai scăzută se manifestă la toate disciplinele/cursurile. 
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Aceste strategii de documentare a cauzelor sunt, într-adevăr, primele pe care un profesor 
suportiv le poate adopta și care pot conduce spre elaborarea unui plan de învățare 
individualizat (37%). Cu toate acestea, profesorii indică, cu frecvențe ridicate, și strategii 
care se pot dovedi neproductive și care sunt divergente cu abordările centrate autentic 
pe cel care învață: le cer să se apuce serios de învățat sau informez managementul 
instituției să ia măsurile potrivite. De asemenea, aceste intervenții par să scoată din 
ecuație chiar responsabilitatea intervenției de sprijin a profesorului, pasând-o fie 
elevului/studentului, fie echipei de conducere. La fel, măsura de a oferi un feedback scris 
poate să devină limitativă, în absența unor acțiuni prin care ariile de intervenție sugerate 
să fie asumate și de profesor. 

 
Fig. 20. Opiniile beneficiarilor programelor de formare inițială privind strategiile de intervenție 

pentru elevii/studenții cu rezultate sub standarde 

Studenții participanți la cercetare au, într-o proporție ridicată (71%), un grad înalt de 
satisfacție față de programul academic urmat, declarând că sunt foarte mulțumiți/te cu 
alegerea făcută. Totuși, dintre cei care s-ar vedea având un parcurs academic la o altă 
universitate, doar aproximativ 6% ar urma tot un program în aria învățământului 
pedagogic, în timp ce aproximativ 16% ar opta pentru o universitate și o carieră 
profesională într-un domeniu diferit. Remarcăm și numărul relativ ridicat de non-
răspunsuri (7%), ceea ce poate indica existența unor rețineri în ceea ce privește alegerea 
parcursului academic.  

Provocările cu care se confruntă absolvenții sistemului de formare inițială în primii ani din 
cariera didactică explică și ponderea ridicată a beneficiarilor care indică disponibilitatea 
de a emigra într-o altă țară, după cum arată figura de mai jos. Unul din trei beneficiari ai 
sistemului de formare inițială sunt dispuși să emigreze într-o altă țară, dacă ar avea 
oportunitatea unor condiții de muncă și salarii net superioare în comparație cu Republica 
Moldova. Această decizie de a lucra într-o altă țară nu depinde de un anumit domeniu 
profesional. Unul din cinci participanți la cercetare spune că ar emigra într-o altă țară, cu 
condiția să lucreze tot în domeniul educațional. O pondere similară au și elevii/studenții 
care nu se arată deschiși ideii de a emigra, indicând faptul că se simt bine în sistemul de 
educație din Republica Moldova, în timp ce o pondere relativ ridicată este încă indecisă 
(15%). Atractivitatea mai mare a altor domenii profesionale este demonstrată și de 
respondenții care nu sunt interesați să emigreze într-o altă țară, dar care au în vedere un 
loc de muncă în afara sistemului de educație din Republica Moldova (8%). 
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Fig. 21. Disponibilitatea elevilor/studenților de a emigra într-o altă țară 

Din perspectiva percepțiilor elevilor/studenților cu privire la eficacitatea programelor de 
formare inițială, observăm că există un număr ridicat de competențe/arii considerate de 
către aceștia ca fiind insuficient dezvoltate. Cea mai importantă arie de interes este cea 
a strategiilor de adaptare curriculară și a lucrului, în general, cu elevi din categoriile în risc 
(45%).  

De asemenea, aproape 40% dintre respondenți consideră că au nevoie în mare și foarte 
mare măsură să se perfecționeze în continuare în aria metodelor și tehnicilor pedagogice 
generale (de exemplu: evaluarea formativă/învățarea centrată pe cel care învață/metode 
interactive de predare). O pondere similară o au și cei care declară că au nevoie în mare 
și foarte mare măsură de a aprofunda arii din psihologia educației (de exemplu, stadii de 
dezvoltare, personalitatea, modele ale învățării, motivația pentru învățare etc.). Cu ponderi 
apropiate, de 34-35%, sunt identificate arii foarte variate de interes, legate de:  

• Metodologia cercetării educaționale; 
• Metode și tehnici pedagogice specifice unei discipline (de exemplu: didactica, 

practica, metodica unei discipline);  
• Teme pedagogice transversale (educație socio-emoțională, educație ecologică, 

educație pentru sănătate, comunicare, dimensiunea de gen în educate, violența în 
școală, educație interculturală, cetățenie democratică etc.);  

• Utilizarea tehnicilor informaționale moderne (TIC) în activitatea didactică (inclusiv 
lucrul pe o platformă educațională online și utilizarea de resurse educaționale 
deschise); 

• Proiectarea curriculumului local; 
• Organizarea activităților extra-curriculare, educație outdoor; 
• Asigurarea calității; 
• Managementul de proiect; 
• Management educațional (inclusiv management de curriculum). 

 
Observăm astfel că, într-un exercițiu onest de autoevaluare, chiar și beneficiarii care 
considerau că pregătirea obținută de la instituția proprie este de cel mai înalt nivel au 
identificat numeroase arii în care au nevoie de perfecționare. Un sistem adecvat de 
formare inițială nu poate să dezvolte competențe în toate aceste arii la un nivel ridicat. 
Însă ceea ce este important e faptul că fiecare absolvent trebuie să fie conștient de ceea 
ce nu știe sau nu poate realiza (încă), lăsând deschise oportunitățile de perfecționare pe 
parcursul întregii cariere didactice prin programe de formare continuă. 
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Fig. 22. Opiniile beneficiarilor programelor de formare inițială cu privire la nevoia de perfecționare 

suplimentară în anumite domenii 

Profesorii au menționat cu frecvența cea mai mare aspecte atitudinale, pe care le 
consideră foarte importante: să fie dedicat profesiei, să îi placă să lucreze cu copii și tineri; 
să fie atent la nevoile clasei; să demonstreze respect elevilor și colegilor (toate trei în 
ponderi de peste 90% din total). Este important ca și curriculumul de formare, prin 
diferitele discipline, să ofere suficiente ocazii de învățare în aceste arii. 

Cum nu poți forma competențe pe care tu nu le deții, am formulat aceeași întrebare și 
profesorilor. Am descoperit, astfel, faptul că și în cazul lor există un număr semnificativ de 
răspunsuri care indică nevoia în mare sau în foarte mare măsură de perfecționare 
suplimentară, în special în domenii precum: utilizarea tehnicilor informaționale moderne 
(TIC) în activitatea didactică (inclusiv lucrul pe o platformă educațională online și utilizarea 
de resurse educaționale deschise - 56%); asigurarea calității (45%), managementul de 
proiect (41%) etc. Toate ariile indicate în Fig. 22 sunt considerate de interes și pentru 
profesori, cel puțin 30% dintre aceștia semnalând în cazul fiecărui aspect nevoia unei 
pregătiri suplimentare.  

Percepția privind calitatea mai slabă a absolvenților care vin din învățământul secundar și 
doresc să urmeze o pregătire în domeniul științelor educației sau al pedagogiei pentru a 
deveni profesori riscă să se transforme într-o critică a calități nivelurilor anterioare de 
educație, așa cum transpare în unele interviuri: Dacă universitatea este lăsată de una 
singură, nu va reuși. Dacă studentul vine cu o cultură generală precară, universitatea, 
limitată de timp și atribuții, nu va reuși să îl aducă la un nivel decent. Trebuie început cu 
profesorul din învățământul general, cu imaginea lui, cu stima de sine, cu pregătirea lui, 
motivarea sa financiară. Învățământul general să furnizeze universității absolvenți mai bine 
pregătiți pentru a continua spre învățământul pedagogic (interviu cu reprezentanții 
instituțiilor din sistemul de formare inițială).  
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Esența formării adecvate a viitorului profesor constă însă tocmai în apropierea și 
conlucrarea strânsă a tuturor nivelurilor de educație. Pregătirea viitorului profesor începe, 
într-adevăr, mult mai devreme. Însă reprezentanții din învățământul superior trebuie nu 
doar să constate care sunt carențele absolvenților din noile generații, ci și să devină o 
parte a schimbării pe care o așteaptă. 

Cum am văzut în secțiunea anterioară, cele mai importante provocări cu care se confruntă 
sistemul de formare inițială a cadrelor didactice țin de alocările financiare insuficiente în 
raport cu nevoile instituțiilor cu responsabilități în domeniu (indicată de 72% dintre 
beneficiari), lipsa de atractivitate a carierei didactice (45%) și scăderea numărului de 
candidați care au o motivație intrinsecă de a deveni profesori (36%). În figura de mai jos 
sunt identificate și alte arii care, în prezent, acționează ca bariere, prima între acestea 
fiind chiar lipsa de cooperare dintre instituțiile furnizoare de formare inițială și situația de 
competiție în care se regăsesc în prezent acestea (colegii, universități - 18%).  

 
Fig. 23.Opiniile beneficiarilor cu privire la provocările curente în sistemul de formare inițială 

Alte provocări importante semnalate țin de deficiențele din cadrul legislativ actual (14%) și 
de nerespectarea unor reglementări în vigoare (7%). Alături de acestea, au fost 
menționate probleme de corupție (12%), un corp profesoral care nu deține competențele 
necesare specifice unui învățământ modern, incluziv și de calitate (11%) și un sistem de 
admitere care nu reușește să selecteze cu adevărat cei mai potriviți studenți care să 
îmbrățișeze o carieră în învățământ.  

III. Provocări ale sistemului de formare inițială în Republica Moldova 

Discuțiile cu specialiștii în domeniu, cu furnizorii și cu factorii de decizie au reliefat o serie 
de carențe și provocări cu care se confruntă sistemul de învățământ în general și cel de 
formare inițială a cadrelor didactice în particular. Acestea au fost clasificate pe două mari 
zone de intervenție: Limite ale măsurilor curente - politici sectoriale și cadru de 
reglementare și Provocări în implementarea politicilor.  

A. Limite ale măsurilor curente - politici sectoriale și cadru de reglementare 

1. Inconsecvența strategiilor și politicilor în domeniul formării inițiale  

„Orice strategie este sortită eșecului, dacă este profanată sau nu este susținută în toate 
punctele”. Strategiile elaborate în Republica Moldova sunt bine conceptualizate, pornesc 
bine, însă invariabil ajung să fie modificate sau chiar se renunță la a mai fi puse în aplicare. 
În Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, prevederea referitoare la 
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obligativitatea mediei 8 la admiterea pentru domeniul Științe ale Educației a fost exclusă 
pe motiv că țara se află în deficit de cadre didactice. Strategia „Educația 2020” a inclus 
obiective speciale legate de dezvoltarea resurselor umane. Ulterior, studiile au demonstrat 
că aceste obiective nu au fost atinse. În 2016, Planul Național de Dezvoltare a Resurselor 
Umane a inclus obiective realiste, însă programul nu a fost pus în aplicare din lipsă de bani 
și susținere politică. Strategiile sunt modificate și de către proiectele cu finanțare externă, 
care vin cu alte concepte, ce nu se potrivesc necesităților existente. De multe ori nu se 
elaborează ghiduri de implementare și nu se alocă bani, astfel încât multe dintre 
obiectivele unei strategii rămân neatinse.  

2. Dependența de finanțare externă pentru susținerea reformelor 

Deși se recunoaște că finanțarea prin proiecte, de la donatori și granturi a rezolvat multe 
lacune ale sistemului de educație, este nevoie de o susținere financiară constantă și 
consolidată. Ritmul schimbărilor și direcția strategică trebuie corelate cu finanțarea. Mai 
mult, este de dorit ca, dacă se obține finanțare externă, aceasta să susțină o strategie 
aflată în implementare, nu să o modifice la dorința finanțatorului. Din păcate, în cele mai 
multe cazuri, dacă există două opțiuni de politică, finanțarea externă o va aduce pe a treia.  

3. Lipsa de atractivitate a muncii în sectorul bugetar în general și în învățământ în 
particular 

Republica Moldova se confruntă cu dificultăți de angajare în întregul sistem bugetar. 
Imaginea este știrbită de salarizarea precară, de concursurile de admitere prea facile și de 
lipsa oportunităților de carieră. În învățământul pedagogic admiterea elevilor cu medii 
joase conduce, în ansamblu, la scăderea calității personalului didactic tânăr și a dorinței 
acestuia de a performa la nivel înalt. Despre profesia didactică se vorbește puțin și în 
general negativ. Tinerii nu își mai doresc o profesie care nu este bine cotată în societate 
și aleg să se îndrepte spre meserii mai moderne și mai avantajoase. Absolvenții liceelor 
bune au alte valori azi, simt nevoia de socializare constantă, sunt axați pe dezvoltare în 
mai multe direcții și nu mai sunt dispuși să facă sacrificii pentru o profesie anume. Din 
acest motiv și piața muncii este haotică și nu se mai ține cont de calificările obținute.  

4. Performanța academică înaltă nu este corelată cu cariera didactică 

Procesul educațional nu mai reprezintă o bucurie, ci a devenit o acțiune chinuitoare între 
profesor și elev. Cerințele pentru cadrele didactice au crescut constant, în vreme ce 
presiunea socială pe elevi, pentru a obține performanțe academice înalte, a scăzut. Mass-
media promovează personalități care susțin că școala nu a avut nicio contribuție în 
devenirea lor și că alte calități, obținute în afara școlii, le-au adus succesul. Angajatorii, în 
același timp, nu mai țin cont de calificări și diplome, nici de notele obținute în timpul 
studiilor. În acest context, elevii cu rezultate bune sunt greu de atras în învățământ. În 
trecut, elevul cel mai bun din clasă devenea profesor, pe când în prezent, cariera didactică 
este urmată de cei cu rezultate mai joase. Observând responsabilitățile profesorului, 
epuizarea sa și eforturile depuse pentru a preda lecții interesante, elevii și studenții buni 
refuză să îmbrățișeze această profesie, din cauză că o percep foarte solicitantă. 
Complexitatea, suprasolicitarea și volumul muncii, suprapuse pe mărimea salariului, îi 
îndepărtează pe cei mai potriviți candidați. Acolo, unde s-a lucrat insistent pe partea de 
consiliere pentru carieră în școală, elevii au fost convinși să îmbrățișeze studiile 
pedagogice. Din păcate, profesorii nu își îndeamnă elevii buni să devină pedagogi, iar 
atragerea în cariera didactică a devenit o problemă socială. Abordarea sistemică lipsește, 
direcțiile de învățământ nu îndrumă elevii spre învățământul pedagogic, nu au un plan bine 
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stabilit și argumente solide în acest sens. Nici autoritățile publice locale par să nu aibă o 
viziune de viitor, deși, dacă nu trec la acțiuni concrete, pot rămâne fără profesori în școlile 
arondate.  

5. Campaniile naționale de promovare pentru profesia didactică sunt rare 

Ministerul Educației și Cercetării/Guvernul nu reușește să promoveze suficient profesia și 
nu pare că există un plan solid pentru aceasta. Mass-media, fără să fie finanțate sau 
obligate prin lege, nu sunt interesate să promoveze educația și exemplele pozitive. 
Majoritatea știrilor sau a emisiunilor scot în evidență neajunsurile și greșelile sistemului 
educațional, iar exemplele de succes nu prezintă interes. Cadrele didactice cu rezultate 
deosebite nu sunt invitate în emisiuni de maximă audiență, cu atât mai puțin sunt prezenți 
în presă elevii și studenții de la studiile pedagogice, care pot susține prin exemplul 
personal importanța profesiei de dascăl.  

6. Nivelul de salarizare scăzut și responsabilitățile mari îi îndepărtează pe cei mai buni 
candidați  

Mulți profesori muncesc pe o normă și jumătate pentru a acumula un salariu decent. Deși 
pare o soluție de compromis pentru cei care activează acum în sistem, de fapt, această 
realitate îndepărtează noile generații. Pe toate canalele media se promovează un model 
social în care banii sunt obținuți ușor, fără efort, cu mult timp liber și din confortul propriei 
locuințe. Și atunci tinerii se întreabă, pe bună dreptate, în ce domeniu pot câștiga cel mai 
mult în cele opt ore de muncă zilnic și ce tip de activitate trebuie să presteze pentru a fi 
plătiți. Așa cum a fost menționat mai sus, învățământul face parte din domeniile unde 
cerințele depășesc cu mult salariul câștigat, singurul lucru care mai poate compensa acest 
efort este dragostea față de profesie și implicarea în educația copiilor și tinerilor. Însă 
acest aspect nu mai poate fi folosit ca argument pentru actuala generație de candidați. 
Un profesor, cap de familie, își întreține cu mare greutate familia dintr-un salariu de 6000 
de lei. 

7. Stimulentele existente nu satisfac pretențiile potențialilor candidați 

Deși învățământul pedagogic beneficiază de mai mare atenție din punct de vedere al 
stimulentelor, tot nu este suficient. Dacă, în 2017, erau angajați 70-80 de absolvenți, acum 
s-a ajuns la 250, dar tot nu se acoperă necesarul de cadre didactice. Specialiștii consultați 
consideră că și dacă stimulentele ar fi mărite, tot nu ar crește motivația pentru cariera 
didactică, pentru că se tratează efectul și nu cauza. Costul în creștere al vieții de zi cu zi 
și obiectivele de viață ale absolvenților actuali fac din cariera didactică o soluție pe termen 
scurt. După cei trei ani și epuizarea stimulentelor, mulți pleacă din sistem.  

8. Admiterea cu medii mici ca model de supraviețuire a profilului pedagogic 

Lupta pentru studenți și completarea locurilor la buget obligă universitățile să aducă în 
sistem persoane nepotrivite, nemotivate și cu pregătire precară, în speranța că măcar o 
parte din cei admiși pot fi formați în direcția performanței academice și a carierei 
didactice. Dar sistemul actual de finanțare per student forțează învățământul terțiar să îi 
țină la studii în continuare și pe cei slabi, fără vocație, demotivați. Lipsa de concurență 
este o abordare nefericită, care aduce mari deservicii învățământului general pe termen 
mediu și lung. În prezent, nu este tras nimeni la răspundere dacă, din 30 de absolvenți, 
zece nu corespund standardelor profesionale.  
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9. Dublarea domeniilor de specialitate creează dificultăți de organizare  

Dublarea domeniilor - de exemplu, fizică și fizică-științe ale educației - creează dificultăți 
în marketingul și managementul programelor de studiu. Studentul care este înmatriculat 
la fizică poate beneficia gratuit de modulul pedagogic și poate lucra în școală ulterior. La 
fizică-științe ale educației el va studia cu un an mai mult, adică patru ani. Domeniile însele 
își fac concurență și își împart potențialul uman. Tot mai multe voci consideră că a fost o 
greșeală împărțirea domeniilor în discipline pure și discipline-științe ale educației. În 2017, 
s-a reintrodus modulul psihopedagogic gratuit pentru disciplinele pure, iar acest lucru a 
fost interpretat drept un atac la calitatea învățământului pedagogic. În prezent, 
funcționează ambele trasee, fără a înregistra un succes notabil în a livra sistemului de 
învățământ suficienți profesori bine pregătiți.  

10. Comanda de stat, reflectată în numărul de locuri la buget pentru învățământul 
pedagogic, nu poate fi onorată de către universități 

Anual, sistemul de educație din Republica Moldova are nevoie de circa 2400 de cadre 
didactice. Din 4900 de locuri la buget, aproximativ jumătate sunt pentru formarea cadrelor 
didactice. Înmatricularea este mult mai mică si în fiecare an rămân locuri libere la Științe 
ale Educației. Licența este susținută anual de aproape 1000 de absolvenți, însă se 
reușește angajarea a circa o pătrime din ei - circa 250 de absolvenți. Locurile rămase 
neocupate la Științe ale Educației se redistribuie la alte domenii (de exemplu, TIC).  

11. Studiile pedagogice sunt urmate și de cei care nu vizează o carieră didactică 

Stereotipul social conform căruia tinerii trebuie să aibă studii superioare, însă acestea să 
nu coste, respectiv să intre pe locuri la buget, este întreținut și de profilul Științe ale 
Educației. Absolvenții sunt îndreptați spre pedagogie, unde este gratuit și concurența e 
mică (dificultatea de a intra la această specializare este sensibil mai redusă în comparație 
cu altele), dar acest lucru nu înseamnă că studenții în cauză își doresc cu adevărat să 
lucreze în sistemul de educație la finalizarea studiilor. Cu diploma de la Științe ale Educației 
absolventul se poate angaja în funcții publice sau la resurse umane în mediul privat. Unii 
candidați din familii cu venituri peste medie vin să învețe pedagogie doar pentru a știi cum 
să-și educe propriii copii, iar surorile medicale fac studii la pedagogie pentru adaos la 
salariu, pentru a avea studii superioare. La frecvență redusă sunt uneori admiși și 
specialiști din alte domenii, doar pentru o diplomă în plus. 

12. Munca în timpul studiilor are un efect negativ asupra calității pregătirii inițiale 

Studenții vin, obțin un loc la buget, stau în cămin, apoi se angajează pe durata studiilor, 
ceea ce reduce timpul dedicat studiului și motivația lor de a deveni un profesor bun. 
Angajarea studenților cu normă întreagă de către agenții economici are un impact negativ 
asupra parcursului de învățare și a acumulărilor absolut necesare pentru profesia 
didactică. Există suficiente cazuri în care cei buni nu mai ajung în învățământ, fiind 
deturnați de experiența de muncă din sectorul privat în timpul studiilor. 

13. Modelul de evaluare finală a absolvenților învățământului pedagogic nu probează 
atingerea standardelor profesionale de pregătire 

Până în prezent nu există studii de impact și analize din care să se observe dacă studenții, 
la ieșirea din programul de studii, reușesc să își dezvolte competențele conform 
standardelor. Examenul final nu reprezintă un prilej de evaluare bun și credibil. Susținerea 
tezei este o formalitate, iar examenul scris este restrâns, lucrarea fiind corectată și notată 
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în general de un singur profesor. Funcționează sistemul de reciprocitate între universități 
și se evită eventualele probleme și neplăceri. 

14. Abandonul și orientarea spre alte domenii de activitate îngreunează repartizarea în 
sistem a absolvenților 

Studenții de la buget încheie un contract prin care se obligă să muncească minimum trei 
ani în sistem după finalizarea studiilor. Absolvenții sunt apoi repartizați de MEC către 
școlile cu posturi libere. Din nefericire, rata de absolvire este mică, având promoții și cu 
cinci sau șase absolvenți. Dintre cei repartizați, doar jumătate aleg să activeze la posturile 
desemnate, în vreme ce alții decid să-și continue studiile la master (eventual, în alt 
domeniu), ca să nu returneze banii investiți de către stat. În cazul abandonului, majoritatea 
pleacă peste hotare, cei de la zi se mută la frecvență redusă, iar unii nu își mai permit 
taxele de studiu. În lipsa unui sistem național de urmărire a traseului studenților după 
absolvire, este greu să formulezi politici care să contracareze tendințele arătate mai sus.  

15. Durata redusă a reconversiei denotă o pregătire profesională insuficientă 

Cele mai mari și mai multe grupe sunt la frecvență redusă și la reconversie profesională (a 
doua specializare) cu durata de un an. Pentru recalificare durata este de doi ani. Astfel, 
un profesor de muzică obține, printr-un an de studiu, reconversie în profesor de 
matematică. Aceasta, deși un singur an de pregătire este mult prea puțin pentru un 
specialist din altă arie curriculară.  

16. Completarea locurilor vacante cu pensionari și raportarea deficitară la nivel de sistem  

Locurile vacante raportate anual la nivel de sistem sunt între 2400-2600. Necesitatea 
poate fi, în realitate, mai mare, dar nu este observabilă datorită pensionarilor care încă 
activează, la ei adăugându-se cadrele didactice care au mai mult de o normă. În unele 
cazuri, nevoile au fost acoperite și cu studenți. Pensionarii sunt percepuți ca demodați, 
prestatori ai unui act educațional lipsit de calitate și o piedică în calea tinerilor specialiști. 
În același timp, dată fiind intrarea unui număr insuficient de tineri profesori în sistem, 
pensionarii reprezintă o soluție de compromis la care apelează sistemul educațional 
pentru a acoperi nevoia punctuală.  

17. Activitatea ANACEC-ului este percepută drept birocratică, ineficientă și de suprafață  

Procesul de acreditare ca metodologie este superficial, administrativ și birocratic. 
Acreditarea este, în prezent, garantul calității, însă calitatea declarată în documente nu 
este aceeași cu calitatea percepută de beneficiari. „Suntem o comunitate mică de experți 
în Republica Moldova, ne știm unii pe ceilalți, ceea ce conduce la o lipsă de obiectivitate 
în evaluarea programelor propuse de diferite universități. O mână spală pe alta. Se pune 
accent pe partea formală - număr de spații, oameni și titluri științifice - și foarte puțin pe 
abordări inovative. Evaluările ANACEC nu aduc un câștig financiar motivant, drept urmare, 
experții sunt tentați să nu insiste prea mult cu recomandările de îmbunătățire (expert 
participant la interviuri)”. 

B. Provocări în implementarea politicilor 

1. Implicarea insuficientă în promovarea ofertei educaționale pentru învățământul 
pedagogic 

Universitățile fac astăzi mult mai puțin efort pentru a atrage tinerii buni și nu au strategii 
de marketing eficiente. Nu știu să-și promoveze oferta, o fac târziu și puțin, spre sfârșitul 
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anului școlar. Este nevoie de o schimbare a mentalității în comunicarea cu elevii și 
campanii în care să se demonstreze bunele practici și avantajele meseriei.  

2. Deficitul de resursă umană pentru formarea inițială 

Foarte puțini absolvenți de excepție își doresc să devină profesori universitari, pentru că 
nu există stimulente suficiente, iar cerințele și responsabilitățile sunt foarte mari. Deși au 
normă didactică preferențială, cazare plătită pe jumătate, reduceri de taxă pentru școli 
doctorale, ei tot nu doresc să intre în sistem. Școala în general și învățământul pedagogic 
în particular nu mai sunt văzute ca domenii de succes pe piața muncii. 

3. O parte din cadrele didactice universitare nu țin pasul cu inovațiile din domeniu și cu 
cerințele actualizate în formarea inițială  

Probabil că lipsa de atractivitate a învățământului pedagogic se datorează și percepției 
că formarea inițială este rigidă și excesiv teoretizată. Pentru a aduce un aer proaspăt este 
nevoie de o altă modalitate de livrare - o altfel de didactică/metodică. Un alt mod de 
relaționare cu studenții. Unii profesori nu sunt pregătiți pentru a livra un astfel de demers, 
în plus, este inadmisibil ca o parte dintre aceștia să nu aibă suficiente abilități digitale 
pentru a livra ore de calitate în mediul online. Calitatea absolvenților ține în mod clar și de 
competența și motivația profesorilor din formarea inițială. Pregătirea, mai ales practică, a 
cadrelor didactice universitare trebuie revizuită. Studenții caută, de cele mai multe ori, 
soluții concrete, în schimb li se servesc teorii care pot fi citite în literatura de specialitate.  

4. Profesorii bine pregătiți profesional sunt implicați în foarte multe activități și expertiza 
internațională este puțin valorificată  

Provocarea serioasă este pe partea de resursă umană bine pregătită din formarea inițială. 
Din păcate, specialiștii buni sunt încărcați cu un volum de muncă enorm și sunt implicați 
în numeroase activități, grupuri de lucru și angajamente în mai multe instituții. „Ne bazăm 
pe aceeași oameni, însă ei nu mai fac față încărcăturii de muncă”. În același timp, unele 
cadre didactice universitare foarte bune participă masiv la formare și în proiecte 
internaționale, dar beneficiul universității din care au plecat este mic. Ele nu simt nevoia 
să implementeze bunele practici și în Republica Moldova. 

5. Practica pedagogică, deși bine conceptualizată, suferă la implementare 

Pregătirea practică, didactică, este de cele mai multe ori slabă. Conexiunea între 
universitate și locul practicii în unele cazuri nu există. Metodistul rareori ține legătura cu 
școlile unde se află studenții în practică. Studenții fac practică, de regulă, în localitatea lor 
de baștină, însă metodistului nu i se plătește drumul ca să călătorească prin țară să 
observe studenții. Documentele de practică arată perfect, însă nimeni nu știe câte ore a 
susținut în realitate studentul. Este de dorit ca universitățile să aibă propriile instituții de 
practică, să investească în școlile respective și în formarea personalului pentru practică.  

6. Livrarea cursurilor exclusiv online afectează calitatea programelor  

Cursurile online s-au dovedit lipsite de eficiență. Oamenii se conectează și apoi închid 
camerele și fac alte activități casnice. Profesorii universitari nu sunt pregătiți suficient - 
nici metodic, nici administrativ - pentru a gestiona situația. În perioada pandemiei, 
aproximativ 20% dintre profesori au refuzat să susțină cursuri online, utilizând doar poșta 
electronică, în vreme ce alții citeau cursurile în fața camerei, inducând studenților o stare 
de mare plictiseală.  
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Cursuri cu adevărat interactive, care să implice toți participanții în activități, au fost puține 
și au depins de experiența profesorilor în lucrul cu platformele de eLearning și cu alte 
aplicații pentru învățare. Totodată, livrarea cursurilor exclusiv online poate deschide 
poarta unor fraude. De exemplu, să fie admiși mai mult studenți decât este aprobat, 
frecvența inexistentă (60 înscriși, dar la cursuri efectiv participă 25).  

7. Condiții de muncă precare, infrastructură învechită și insuficientă 

Nu există condiții decente de muncă în multe locuri unde se face învățământ pedagogic. 
Infrastructura învechită și dotările insuficiente nu permit inovații pedagogice și un alt 
climat prietenos de învățare. Este nevoie de investiții pentru a moderniza fața 
învățământului pedagogic și a putea concura pe piața muncii cu alte domenii.  

8. Oferta largă de programe de studii pe domeniul Științe ale Educației este menținută 
artificial pentru finanțare 

Paradoxul este că, deși sunt multe instituții și programe de învățământ pedagogic, 
numărul celor care doresc să devină profesori este foarte mic. Specialiștii sugerează 
comasarea instituțiilor pe domenii specifice de competență. Științele educației are 
coeficientul cel mai mic pentru finanțare. Instituțiile nu sunt profitabile, drept urmare, își 
lărgesc spectrul de programe pentru a atrage finanțare, însă se pierde esența și scopul 
existenței lor: pregătirea cadrelor didactice.  

IV. Recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de formare inițială a cadrelor didactice, 
formulate de către participanții la studiu 

Ambele categorii de actori implicați în studiu au fost chestionate cu privire la cele mai 
importante arii de intervenție, care să conducă la îmbunătățirea politicilor în domeniul 
formării inițiale a cadrelor didactice. Pentru o țară cu un buget public limitat, această 
opțiune poate deveni o realitate cu condiția ca alocările suplimentare să se facă treptat și 
constant, cu sprijinul fondurilor externe. De asemenea, ariile finanțate trebuie să atingă 
domenii cu adevărat importante, care pot face diferența (în toate statele dezvoltate, 
cheltuielile în educație sunt considerate investiții). De exemplu, în opinia beneficiarilor 
acestor programe, cele mai importante măsuri țin de alocarea unor fonduri suplimentare 
pentru investițiile în învățământul pedagogic (dotări, infrastructură, facilități, materiale de 
învățare, fonduri pentru cofinanțarea unor proiecte, pentru participarea la conferințe și 
alte evenimente internaționale relevante, organizarea de schimburi cu profesorii și 
studenții de la programe similare din alte țări etc. - 49%). De asemenea, pentru atragerea 
celor mai buni studenți, beneficiarii recomandă creșterea cuantumului burselor (de studii, 
de performanță - 42%). 

Dacă investițiile suplimentare au nevoie de un termen mai lung, alte intervenții se pot 
realiza într-un timp mai scurt și cu un nivel mai redus de resurse. Sprijinirea universităților 
de a crește calitatea și relevanța programelor de studii în acest domeniu (curriculum, 
metodologie de aplicare, pregătirea cadrelor didactice - 36%) poate conduce, peste 
câteva generații, la absolvenți mai temeinic pregătiți pentru rolul de profesor.  

Creșterea duratei practicii pedagogice și o implicare mai mare a universității în 
monitorizarea și evaluarea performanței studenților (20%) reprezintă, de asemenea, 
măsuri care pot avea un impact direct asupra calității și relevanței programelor de studii. 
Măsurile de mai sus pot conduce la creșterea numărului studenților care doresc să se 
înscrie și să urmeze un astfel de program, și fac mai realiste propunerile privind creșterea 
standardelor de intrare în profesia didactică - de exemplu, doar cu master absolvit sau cu 
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o medie de peste 8 la absolvirea studiilor de licență, propunere ce a mai fost adoptată, 
dar care nu a fost implementată în absența altor măsuri de sprijin (13%). 

Alte măsuri văzute ca priorități sunt: 

• Corelarea numărului de locuri disponibile cu nevoia de profesori la nivel de sistem 
pe specialități (30%);  

• Revizuirea metodologiei de evaluare a corpului profesoral implicat în formarea 
inițială (8,25%); 

• Reglementarea mai bună a domeniului de formare inițială a cadrelor didactice 
(29%), inclusiv a condițiilor de angajare în învățământ pentru diferite niveluri; 

• Creșterea duratei modulului psihopedagogic și includerea mai multor discipline, în 
acord cu rolurile diverse pe care trebuie să le joace un profesor în prezent (16%); 

• Creșterea numărului de cursuri opționale în timpul formării inițiale (15%). 
 

Recomandarea de stimulare a parteneriatelor între colegii și universități, pentru a asigura 
continuitatea studiilor (27%), reprezintă o cale nu doar de a pregăti sistematic un student 
pentru momentul intrării în sistemul de educație, ci și pentru a pune o temelie solidă unei 
cariere în acest domeniu. Amplificarea mobilităților academice cu universități din România 
sau din alte țari (17%) reprezintă o altă arie de intervenție ce poate fi sprijinită prin politici 
specifice și care poate avea o contribuție în acest sens.  

Toate aceste provocări sunt confirmate și de ancheta online adresată cadrelor didactice 
reprezentând sistemul de formare inițială, cu excepția provocării legate de existența unui 
corp profesoral nepregătit pentru învățământul modern, de calitate. Cu ponderi 
semnificativ mai mici apar evocate și provocările legate de corupție sau de actualul cadru 
legislativ privind formarea inițială. Primele trei provocări, ca frecvență a menționării, sunt 
similare cu cele identificate de studenți: finanțarea insuficientă pentru modernizarea 
învățământului pedagogic (investiții, proiecte, dotări etc.); lipsa de atractivitate a carierei 
didactice și diminuarea numărului de candidați care își doresc să devină profesori.  

Este important de semnalat, însă, faptul că doar aproximativ o treime dintre reprezentanții 
instituțiilor de formare inițială văd în implicarea în proiecte educaționale, în participarea la 
evenimente educaționale la nivel local și regional sau în implicarea în schimburi de 
experiență cu colegi din țară și de peste hotare căi de a fi conectați la noutățile din 
domeniile de interes.  

 
Fig. 24.Opiniile profesorilor privind strategiile de a fi conectați la noutățile din domeniul de interes 
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Ministerul Educației este așteptat să acționeze ca un adevărat angajator și să stabilească 
în detaliu profilul cadrului didactic debutant, adaptat fiecărui nivel de învățământ, 
orientând astfel planul de formare pe care fiecare furnizor îl va dezvolta. De asemenea, 
ministerul trebuie să se implice sistematic în monitorizarea și evaluarea instituțiilor 
furnizoare de formare inițială (24%), și să exploreze un model de finanțare nou (scăderea 
numărului de locuri cu taxă concomitent cu creșterea finanțării pentru locurile de la stat - 
21%). Una dintre propunerile desprinse din cercetare ține și de revizuirea modului în care 
este organizat examenul de admitere, care să pună un mai mare accent pe diferite probe 
de aptitudini practice și pe teste de competențe (25%).  

O altă propunere urmărește introducerea în toate universitățile furnizoare de formare 
inițiala a unui program de master specializat pentru profesia didactică, în care se 
aprofundează didactica disciplinei absolvite și care conduce la noi oportunități de 
dezvoltare a carierei (14%). Alte stimulente pentru viitorii profesori, identificate în 
cercetare, țin de facilitarea posibilității pentru studenți de a lucra cu normă parțială în școli 
sau de remunerarea orelor de practică, într-o proporție rezonabilă (20%). 

Deși există un număr relativ ridicat de elevi/studenți care preferă cursurile față în față, 
lecțiile din perioada pandemică trebuie învățate și valorificate. Efortul de diversificare a 
modalităților de livrare a cursurilor (fata in fata, online, hibrid) est considerat benefic - 
20%. 

Printre recomandări se mai numără și cea referitoare la eliminarea specializărilor care nu 
au corespondent în curriculumul oficial sau pe piața muncii (7%), cât și cea cu privire la 
scăderea numărului de instituții care oferă învățământ pedagogic/modul psihopedagogic, 
în baza activităților de monitorizare și de asigurare a calității acestor programe.  

 
Fig. 25a. Opiniile beneficiarilor programelor de formare inițială cu privire la ariile de îmbunătățire a 
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Interviurile de grup au evidențiat și alte arii de intervenție importante. În condițiile în care 
se consideră că activitățile de orientare pentru cariera didactică sunt slab dezvoltate, este 
necesar ca profesorii să fie primii care identifică elevi capabili de performanță, potriviți 
pentru a deveni profesori. Există exemple pozitive, în care activitățile de consiliere în 
școală, realizate profesionist, au convins copii cu rezultate bune să se îndrepte spre 
pedagogie. Atragerea în cariera didactică este considerată o problemă socială, iar 
direcțiile de învățământ nu îndrumă elevii spre învățământul pedagogic. Și APL-urile au o 
implicare slabă, lipsind o abordare sistemică în acest sens. 

După cum se observă în Figura 25b, creșterea nivelului de investiții rămâne intervenția cel 
mai des invocată și în cazul profesorilor, cu peste 50% din totalul respondenților. Alte 
aspecte problematice semnalate de profesori sunt: creșterea calității și a relevanței 
programelor de formare inițială (conținut, modalități de livrare, profesori); corelarea 
numărului de locuri disponibile cu nevoia de profesori la nivel de sistem pe specialități; 
scăderea numărului de locuri cu taxă concomitent cu creșterea finanțării pentru locurile 
de la stat; încheierea de parteneriate între colegii și universități pentru a asigura 
continuitatea studiilor. 

 
Fig. 25b. Opiniile furnizorilor cu privire la ariile de îmbunătățire a sistemului actual de formare 

inițială 
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Creșterea relevanței și calității cursurilor nu se poate face fără investiția în pregătirea 
cadrelor didactice universitare - ateliere de lucru, activități practice, regândirea 
competențelor necesare în formarea inițială, care să includă cursuri față în față, hibrid și 
online. În acest context, programele  Erasmus+ și alte stagii de pregătire în străinătate 
trebuie valorificate la maximum la nivel de universitate, pentru ca tot personalul să poată 
beneficia de experiența colegilor care au participat la ele.  

3. Revizuirea curriculumului universitar și a modului de predare 

Disciplinele fundamentale trebuie menținute, însă este nevoie de o mai bună corelare cu 
prevederile curriculumul din învățământul general. Formarea inițială nu e bine să se 
desfășoare doar online (licența sau master), fiind dependentă de practică și de 
comportamente observabile. Accentul trebuie să cadă pe didactica disciplinei, de aceea, 
este nevoie de reducerea volumului de discipline transversale în formarea inițială și de 
insistarea pe specialitate. Mai mult, este de dorit o legătură mai mare între cercetare și 
practică, și o monitorizare mai bună a demersului educațional, pentru ca acțiunile 
corective să se facă în timp real.  

4. Mai multe resurse și parteneriate pentru practica pedagogică 

Practica pedagogică nu trebuie neparat mărită ca durată (are deja 30 de credite), ci 
trebuie bine făcută. Formarea metodiștilor de practică trebuie îmbunătățită, de rând cu 
cea a mentorilor din școală. Studentul trebuie obligat să țină toate orele din orar conform 
planului. În plus, ar trebui crescute orele de laborator/simulare didactică. Fiecare 
universitate trebuie să aibă o bază de practică, unde studentul poate experimenta toate 
etapele procesului pedagogic pe viu. Parteneriatele cu colegiile pedagogice sunt benefice 
în dublu sens: universitățile preiau cei mai buni absolvenți de colegiu pe baza unor 
contracte și facilități, iar colegiile pot acționa ca baze specializate de practică pentru 
universități, având deja infrastructura, elevii și personalul de îndrumare. De asemenea, 
practica pedagogică trebuie implementată conform curriculumului, cu asigurarea tuturor 
resurselor.  

5. Reconceptualizare admiterii la studii pedagogice și revizuirea evaluării/examenului final 

Este foarte greu să obții calitate, dacă poarta sistemului este larg deschisă. Introducerea 
unui examen sau probă de aptitudini ar aduce un plus de calitate și candidați mai motivați. 
Chiar dacă, pe termen scurt, universitățile vor pierde din finanțare, pe termen lung ele vor 
câștiga în prestigiu. Nu se va mai spune că „jumătate din vânzătorii de la tarabele din Piața 
Centrală din Chișinău sunt absolvenți de pedagogie”. De asemenea, este nevoie de 
schimbarea modului de evaluare a absolvenților și de mai multă responsabilitate a 
universității în ceea ce privește calitatea absolventului trimis în fața elevilor din 
învățământul general. Evaluarea absolvenților se poate face în baza unor elaborări 
practice originale, pentru a se evita notarea unor proiecte copiate de pe internet.  

6. Restructurarea instituțiilor care oferă formare inițială pentru profesia didactică 

Chiar dacă mulți se vor opune, din teamă că își vor pierde locul de muncă, o restructurare 
a universităților pe criterii de specialitate, competență și performanță este benefică. 
Republica Moldova, la dimensiunile sale și la cererea reală de cadre didactice, nu are 
nevoie de atâtea instituții și de o ofertă atât de mare de învățământ pedagogic. Crearea 
consorțiilor pentru furnizarea unui anumit program ar putea reduce costurile și eficientiza 
cheltuielile, în vreme ce fuziunea permite responsabilizarea și concentrarea resurselor. Cu 
trei universități - una coordonatoare la Chișinău, una la nord și alta la sud -, Republica 
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Moldova își poate asigura cu ușurință necesarul de cadre didactice, crescând prestigiul și 
calitatea profesiei. 

7. Optimizarea cadrului de reglementare a formării inițiale pe criterii de eficiență și de 
rezultate 

Desele schimbări legislative și metodologice afectează stabilitatea unui sistem, chiar dacă 
intenția legiuitorului este să îl echilibreze. Formarea inițială are nevoie de reglementări 
stabile, care să înglobeze toate reformele prezentului, dar și să includă măsuri pentru viitor 
(precum cele regăsite în Strategia 2030 sau în alte documente asumate). Optimizarea cu 
formarea continuă este absolut necesară. Legea nu poate mulțumi toate părțile implicate 
(de exemplu, coexistența ambelor trasee de formare inițială, prin modul psihopedagogic 
sau studii la Științe ale Educației), din moment ce scopul ei este să asigure absolvenți bine 
pregătiți pentru cariera didactică. Să dai puțin la toată lumea înseamnă, de regulă, multă 
lume nemulțumită.  

8. Reformarea ANACEC și revizuirea procedurilor de evaluare a programelor de studii  

MEC are nevoie de flexibilitate în estimarea și definirea calității. Aceasta se raportează la 
repere sociale, la ținte asumate și la indici macroeconomici. Calitatea, de regulă, nu poate 
depăși în termeni financiari valoarea eforturilor și a investițiilor. Comparațiile cu alte 
sisteme de educație nu se pot face, atâta timp cât un program de studii de licență în 
Republica Moldova costă de câteva ori mai puțin decât un program similar în orice țară 
din Uniunea Europeană. În același timp, calitatea unui program de studii se măsoară foarte 
puțin la intrare și, dimpotrivă, mult mai mult la ieșire - prin rezultatele obținute de 
absolvenți, satisfacția acestora cu privire la experiența trăită, angajabilitate etc.  

Actuala procedură a ANACEC este mai degrabă birocratică, bazată pe cantitate, iar 
standardele se ating pe hârtie. Este nevoie de un mecanism specific de acreditare pentru 
formarea continuă inițială, separat de alte tipuri de programe, în care să se pună accent 
pe calitatea criteriilor: curriculum, probe pentru admitere și absolvire, competențele 
demonstrate ale personalului universitar care este implicat în derularea programului 
(specialitate, didactică, management). 

Concluzii preliminare  

Analiza succintă a contextului politicilor în domeniul formării inițiale demonstrează că 
acestea au fost marcate de discontinuitate și de lipsa unui cadru sistematic de pregătire 
și implementare, astfel încât, în prezent, există multiple arii ce necesită intervenții 
ameliorative. Deficitul de cadre didactice la anumite discipline și nivelul relativ ridicat de 
fluctuație au influențat și sistemul de admitere în programele de formare inițială. 
Admiterea elevilor cu medii mici creează un cerc vicios care, în final, accentuează deficitul 
de imagine și de stimă de sine al tuturor celor angajați ca profesori în sistemul de educație. 
Este îngrijorător că, în ultimii ani, există un decalaj semnificativ între nevoile oficiale de 
personal didactic și numărul celor care finalizează studii ce le permit să intre în sistemul 
de educație și care își și doresc acest lucru. 

În prezent, din dezbaterile publice par să se desprindă trei opțiuni principale de politici, 
explicate mai jos:  

a. menținerea modelului de formare a cadrelor didactice inițiat în 2005, care 
presupune formarea prin studii de specialitate de licență în domeniul pedagogic (de 
exemplu, matematică și matematică-învățământ pedagogic) pentru toate nivelurile 
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de educație, cu centrarea intervențiilor ameliorative pe asigurarea condițiilor de 
funcționare a acestui model în parametrii așteptați; dezvoltarea modulului 
psihopedagogic și utilizarea sa pentru atragerea în sistem a unor absolvenți care au 
urmat o specializare „clasică”; renunțarea la specializările formate în prezent de 
colegii; 
 

b. promovarea unui model de formare în care învățământul preșcolar, primar și 
secundar inferior presupun formarea prin studii de specialitate de licență, în timp ce 
pentru o carieră didactică în învățământul secundar superior și în învățământul 
universitar sunt necesare studii de specialitate la nivel de master; acest model 
presupune renunțarea la modulul psihopedagogic, precum și la formarea realizată în 
prezent de colegii; 
 

c. promovarea unui model integrat, adaptat fiecărui nivel de educație, care să permită 
cu adevărat crearea unui ecosistem de formare care să conducă la un model de 
carieră didactică; dezvoltarea unui parteneriat între colegiile cu tradiție pedagogică 
și universitățile care oferă programe în domeniul științelor educației, dezvoltarea 
modulului psihopedagogic și utilizarea sa pentru atragerea în sistem a unor 
absolvenți care au urmat o specializare „clasică”.  

În primul caz este nevoie de o îmbunătățire a mecanismelor de aplicare a reglementărilor 
existente, în condițiile în care e necesar un efort mai mare pentru a pregăti adecvat elevi 
care vin din ce în ce mai puțin motivați și cu un deficit de competențe din ce în ce mai 
mare. Situația curentă arată o realitate dură: dublarea domeniilor creează efecte 
neintenționate. Studentul care este înmatriculat/studiază un anumit domeniu (de 
exemplu, limbi străine, fizică, informatică, geografie etc.) poate beneficia gratuit de 
modulul pedagogic și poate lucra în școală ulterior, având mai multe opțiuni profesionale. 

În prezent, percepția generală este aceea că absolvenții de la Științe ale Educației sunt 
mai slabi decât cei de la alte domenii. Numărul de locuri neocupate este, de cele mai multe 
ori mai mare, pentru același domeniu, la specializarea Științele educației. În plus, faptul că 
durata studiilor, în acest caz, presupune un an suplimentar face ca opțiunea să fie mai 
puțin atractivă. Cu sprijinul noii Strategii în domeniul educației în orizontul 2030, acest 
sistem ar putea benefica de o îmbunătățire treptată/incrementală. În cazul acestei opțiuni 
trebuie intervenit sistemic asupra tuturor barierelor existente.  

În al doilea caz, este nevoie de o dezvoltare a programelor masterale de tip didactic și de 
o regândire a întregului curriculum presupus de modulul psihopedagogic. În acest sens, 
poate fi documentată experiența programului-pilot derulat în România în ultimii trei ani, în 
aria masteratelor didactice. Acest model de formare inițială presupune însă și dezvoltarea 
modulului pedagogic, pentru a reduce din presiunea numărului insuficient de candidați 
pentru nivelul preșcolar, primar și gimnazial, oferind o bază de selecție mai extinsă, fiind 
mai flexibil și mai ușor de parcurs. Provocarea asociată este că, în acest caz, motivația 
intrinsecă pentru o carieră didactică este și mai greu de creat, parcurgerea modulului fiind, 
pentru majoritatea studenților, pur și simplu o plasă de siguranță. Mai mult, fiind 
complementar unui program de studii într-un domeniu, modulul are limite clare în ceea ce 
privește timpul alocat diferitelor discipline. Cele două direcții de intervenție indicate de 
datele de cercetare sunt diversificarea disciplinelor din curriculum și extinderea perioadei 
de pregătire practică, însă acest lucru nu se poate face fără a găsi soluții la limitele 
existente.  
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Ultima opțiune presupune crearea unor consorții puternice la nivel regional, care să 
asigure un parcurs de formare ce poate începe încă din liceu (colegiile pedagogice care 
oferă o etapă de pre-profesionalizare) și care continuă prin toate cele trei programe de 
nivel universitar - licență, master și doctorat. Apropierea furnizorilor de formare din nivelul 
secundar și a celor de nivel terțiar ar permite o bază mai largă de selecție și oportunități 
mai mari de a verifica în ce măsură un anumit elev și dorește și poate face față cu succes 
rolurilor complexe presupuse de profesia didactică. În acest model, și absolvenții studiilor 
de licență care se angajează în sistemul de educație pot să își continue studiile în cadrul 
unor programe de nivel masteral (de tip masterat didactic) și doctoral (de tip doctorat 
didactic), care să le ofere noi oportunități de dezvoltare a carierei (vezi în Anexa 1 un 
exemplu pentru un absolvent care se angajează în învățământul primar după finalizarea 
unui program de licență). 

Indiferent de modelul de formare, Republica Moldova trebuie să gândească un sistem 
funcțional de continuare a pregătirii studenților după absolvire, după modelul stagiaturii 
din diferite profesii reglementate, și un sistem eficient de mentorat. Nu trebuie să uităm 
că, în prezent, nivelul de salarizare scăzut și responsabilitățile mari îi îndepărtează pe cei 
mai buni candidați de acest domeniu profesional. Realitatea crudă este aceea că o 
pondere semnificativă de profesori activează cu o normă și jumătate pentru a acumula un 
salariu decent, în condițiile în care salariul unui avocat este, în medie de patru-cinci ori 
mai ridicat. Există, în prezent, un mecanism de oferire a unor stimulente, care a condus la 
rezultate încurajatoare: numărul absolvenților care ajung să se angajeze anual în sistemul 
de învățământ a crescut de la 70-80 în 2017 la 250-300 în prezent. Cu toate acestea, 
astfel de măsuri par să aibă un impact doar asupra anumitor studenți. De asemenea, în 
comparație cu anii trecuți, bursele pentru învățământul pedagogic sunt mai mari, dar tot 
nu îndeajuns pentru a atrage spre acest domeniu suficienți studenți pentru a acoperi 
deficitul înregistrat în prezent. 
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Analiza politicilor și practicilor în domeniul formării continue a 
cadrelor didactice 
I. Informații generale privind situația curentă 

Formarea continuă a cadrelor didactice este un sub-domeniu de mare importanță în 
arhitectura sistemului educațional din Republica Moldova și, probabil, și din acest motiv, 
toate reformele, strategiile și inițiativele legislative includ și această componentă. 
Reglementarea formării profesionale continue a profesorilor, deși nu este pusă în practică 
printr-un singur document dedicat, beneficiază de foarte multe articole de lege, ordine de 
ministru, metodologii și regulamente. Dintre acestea le enumerăm pe cele mai importante: 
a) Codul Muncii al Republicii Moldova; b) Codul Educației al Republicii Moldova; c) 
Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților; d) Metodologia de evaluare 
externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor 
de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă; 
e) Metodologia de elaborare a programelor de formare profesională a adulților și a 
curriculumului în cadrul învățării pe tot parcursul vieții; f) Regulamentul de atestare a 
cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor 
de asistență psihopedagogică; g) Harta creditară și metodologia cuantificării, acumulării 
și recunoașterii creditelor profesionale. 

Importanța acordată formării profesionale continue a cadrelor didactice este, probabil, cel 
mai vizibilă în Standardele de Competență Profesională a Cadrelor Didactice din 
Învățământul General, unde un întreg domeniu de competență este dedicat dezvoltării 
profesionale. Descriptorii arată câteva obligativități asociate cu profesia didactică și 
nevoia de formare continuă. Astfel, cadrul didactic: a) Dezvoltă permanent competențele 
necesare realizării rolurilor profesionale asumate; b) Elaborează Planul individual de 
dezvoltare profesională în conformitate cu prevederile planului de dezvoltare a școlii și cu 
propriile necesități de dezvoltare profesională; c) Racordează propria activitate la 
cerințele didacticii contemporane prin valorificarea achizițiilor profesionale inovatoare și 
experimentarea bunelor practici educaționale; d) Prezintă rapoarte anuale privind 
realizarea planului individual de dezvoltare profesională și aplicarea rezultatelor acestuia 
în procesul educațional. 

Formarea continuă a cadrelor didactice, ca abordare și concepție, este subsumată 
conceptelor mai largi de Formare profesională continuă a adulților și Învățare pe tot 
parcursul vieții. Conform Codului Educației al Republicii Moldova (2014), formarea 
continuă a adulților este definită drept componentă a învățării pe tot parcursul vieții, care 
asigură accesul continuu la știință, informație, cultură, în vederea adaptării flexibile a 
individului la noile realități socioeconomice în permanentă schimbare și în scopul 
dezvoltării competențelor necesare pentru activitatea profesională și socială. Aceasta 
include: 

a. Educația generală, prin care se asigură dezvoltarea generală a adulților sub aspect 
cultural, socioeconomic, tehnologic, ecologic; 

b. Formarea continuă, prin care se înțelege orice proces de instruire în cadrul căruia 
un salariat, având deja o calificare ori o profesie, își completează competențele 
profesionale prin aprofundarea cunoștințelor în domeniul specialității de bază sau 
prin deprinderea unor noi metode sau procedee aplicate în cadrul specialității 
respective. 
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Modalitățile de implementare a formării profesionale continue sunt descrise în Hotărârea 
Guvernului nr. 193 din 24.03.2017 (Regulamentul cu privire la formarea continuă a 
adulților): 

1. Cursuri organizate de angajatori în cadrul unității proprii sau de către instituțiile 
specializate în formarea profesională; 

2. Recalificare, perfecționare sau specializare profesională, oferite atât de 
învățământul profesional tehnic și superior, cât și de prestatorii de programe de 
formare profesională continuă; 

3. Stagii de practică și specializare în unități din țară sau din străinătate; 
4. Învățare la locul de muncă; 
5. Seminare, conferințe, mese rotunde, ateliere și cursuri de formare continuă la 

distanță. 
 

Pentru a oferi certificate de studii (de competențe profesionale, de perfecționare, de 
specializare, de recalificare) recunoscute de către sistemul de educație din Republica 
Moldova, furnizorii de formare profesională continuă, indiferent de domeniul de activitate, 
au nevoie să se autorizeze și să își acrediteze programele la Agenția Națională de 
Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Programele de studii și instituțiile de 
învățământ sunt supuse evaluării externe a calității o dată la cinci ani sau la expirarea 
termenului autorizării de funcționare provizorie ori acreditării acestora. În funcție de 
durata programului acreditat, beneficiarii formării primesc un număr de credite de studii. 
Republica Moldova a optat pentru sistemul ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System), tipic pentru formarea academică inițială și element central în 
Procesul Bologna, și pentru formarea continuă. Astfel, un credit transferabil este 
echivalentul a 30 de ore de activitate.  

În conformitate cu prevederile Metodologia de elaborare a programelor de formare 
profesională a adulților și a curriculumului în cadrul învățării pe tot parcursul vieții, 
aprobată prin Ordinul nr. 93 din 8.02.2023, instituțiile prestatoare de servicii de formare 
profesională continuă oferă cadrelor didactice următoarele tipuri de programe: 

• Nivel ISCED 4 și 5, programe de perfecționare/specializare cu durata de 150-900 
ore, 5-30 credite de studii; 

• Nivel ISCED 6, programe de perfecționare/specializare cu durata de 150-900 ore, 
5-30 credite de studii; 
 

Programele de formare profesională continuă pentru cadrele didactice conțin module 
specifice didacticii de specialitate, dezvoltării personale, precum și modulul TIC în 
educație. 

Deși formarea continuă este obligatorie pentru cadrele didactice, în fapt, cei mai interesați 
sunt cei angrenați în procesul de atestare, care îmbracă două forme: obținerea unui grad 
didactic și confirmarea unui grad didactic. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice 
din învățământul general, cel profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență 
psihopedagogică, împreună cu Harta creditară, explică în detaliu procesul acumulării de 
credite și toate demersurile necesare pentru obținerea unui grad didactic sau pentru 
confirmarea celui obținut deja. Astfel, reținem că: a) Atestarea cadrelor didactice este 
benevolă și se realizează o dată la cinci ani pentru confirmarea sau conferirea consecutivă 
a gradului didactic doi, unu și superior; și b) În perioada premergătoare atestării, pe 
parcursul a cinci ani de activitate, solicitanții de grade didactice participă la activități de 
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formare continuă formale și non-formale, organizate de entități de drept public sau privat 
autorizate în acest scop, care vizează pregătirea psihopedagogică, de specialitate, 
metodică și tehnologică, organizează și desfășoară diverse activități educaționale și 
extra-curriculare în baza Hărții creditare și a metodologiei cuantificării, acumulării și 
recunoașterii creditelor profesionale. 

Pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice, cadrele didactice trebuie să acumuleze 
următoarele credite profesionale: 

• 50 de credite - pentru conferirea/confirmarea gradului didactic doi; 
• 60 de credite - pentru conferirea/confirmarea gradului didactic unu; 
• 80 de credite - pentru conferirea/confirmarea gradului didactic superior. 

 
Harta creditară descrie modul în care aceste credite pot fi acumulate prin participare la:  

1. Cursuri, stagii, ateliere, traininguri și alte forme prevăzute de actele normative, la 
didactica de specialitate. 75 de ore auditoriale și 225 de ore de activitate 
individuală - în total 300 de ore - OBLIGATORIU. 

2. Cursuri, stagii, ateliere, traininguri și alte forme prevăzute de actele normative, în 
funcție de necesitățile de formare (la nivel raional, municipal etc.) 75 de ore 
auditoriale și 225 de ore de activitate individuală - în total 300 de ore - 
OBLIGATORIU. 

Alte obligativități sunt legate de pregătirea și prezentarea orelor publice, pregătirea și 
desfășurarea activităților extra-curriculare sau a seminarelor metodice, participări la 
consiliile metodice, conferințe, seminare, mese rotunde, traininguri, sesiuni de formare 
etc. la nivel local, prezentări de comunicări la consiliile pedagogice, elaborarea și 
publicarea materialelor didactice (pentru grad superior), realizarea materialelor aferente 
procesului de atestare. Toate aceste activități sunt purtătoare de credite ce pot fi 
acumulate. Opțional, pot aduce credite și pregătirea elevilor pentru olimpiade, implicarea 
în activități de mentorat, elaborarea de curricula și manuale, participarea la concursuri. 

Ponderea cea mai însemnată o au însă cursurile convenționale, de didactica disciplinei, la 
furnizorii de formare acreditați cu programe de formare profesională continuă 
multimodulare de lungă durată - 600 de ore/20 de credite. Conform site-ului Ministerului 
Educației și Cercetării (în 2021), profesorii erau îndrumați spre cele 16 Centre de Formare 
Continuă (11 universități, trei instituții publice și două private). În 2022, Institutul de Științe 
ale Educației (care obișnuia să fie, numeric, cel mai important furnizor de formare continuă 
pentru cadre didactice), împreună cu Universitatea de Stat din Tiraspol și cu Institutul de 
Formare Continuă, au fost absorbite de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 
din Chișinău (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 485/2022). Astfel, UPSC are 
toate șansele să devină jucătorul numărul 1 în formarea cadrelor didactice din Republica 
Moldova.  

Conform publicației statistice Educația în Republica Moldova, în anul școlar 2021/2022 în 
instituțiile de învățământ primar și secundar general activau 26.506 cadre didactice, într-
o clară scădere față de anul școlar 2015/2016, când activau 29.580 de cadre didactice. 
Aceasta, în condițiile când numărul de elevi a rămas oarecum constant, în jurul valorii de 
334-336 de mii. Aproape 57 % din corpul profesoral are o vechime de peste 20 de ani în 
învățământ, în vreme ce cadrele didactice cu o vechime de până în cinci ani reprezintă 
puțin peste 10%. Aceste cifre arată o îmbătrânire a corpului didactic și un număr 
insuficient de specialiști care sunt cooptați în sistemul de învățământ. Prin prisma 
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procesului de atestare, cei mai mulți profesori au gradul al doilea - 52,25%, aproximativ 
16,05% au gradul întâi și 5,07% - grad superior, în vreme ce 26,63% % sunt cadre didactice 
fără grade. Numărul cadrelor didactice care au obținut grade în anul 2021 a crescut cu 
22,5% față de anii anteriori, iar principalii factori motivatori par să fie trecerea la o clasă 
superioară de salarizare și formarea acreditată finanțată din bugetul public în vederea 
atestării (MEC - Raport consolidat pentru 2021). Legea 270 din 23.11.2018 privind sistemul 
unitar de salarizare în sectorul bugetar prevede următoarele: Cadrele didactice, inclusiv 
cele cu profil sportiv, cărora li s-au acordat grade didactice - superior, I sau II - 
beneficiază, pentru timpul efectiv lucrat în funcțiile sau specialitățile pentru care au fost 
conferite gradele în cauză, de majorarea clasei de salarizare față de cea stabilită în tabel, 
după cum urmează: 

• cu 5 clase succesive pentru gradul didactic II;  
• cu 10 clase succesive pentru gradul didactic I; 
• cu 15 clase succesive pentru gradul didactic superior. 

Majorarea respectivă se stabilește pe o perioadă de până la cinci ani de la data acordării 
gradelor didactice. Astfel, un profesor din învățământul general sau din învățământul 
profesional tehnic, care are clasa de salarizare 56 conform legii, prin procesul de atestare 
(grad superior) poate sa ajungă până la clasa de salarizare 71, echivalentul unui lector 
universitar. 

În scopul susținerii dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice, conform 
Rapoartelor anuale ale Ministerului Educației și Cercetării, din bugetul de stat au fost 
alocate circa 22 de milioane de lei pentru cursurile de formare a cadrelor didactice. 

De gratuitatea cursurilor de formare continuă au beneficiat: 18 mii de cadre didactice în 
anii 2017-2018, 6900 de cadre didactice în anul 2019 și 5866 de cadre didactice în anul 
2020.  

Din cele 2% din fondul de salarizare a instituției de învățământ, prevăzute de Codul Muncii, 
pe parcursul anului 2020 au fost formate aproximativ 17.887 de cadre didactice și 
manageriale, iar în anul 2021 - circa 15.442 de cadre didactice și manageriale.1 

Motivația participării la formarea continuă este legată, în general, de două scopuri: a) 
creșterea salarială și a nivelului în carieră prin procesul de atestare pentru obținerea sau 
confirmarea gradului didactic și b) obligativitatea profesională pentru participarea la 
formarea inițiată de Ministerul Educației și Cercetării pentru implementarea politicilor de 
ameliorare/dezvoltare (de exemplu, creșterea competențelor digitale ale personalului 
didactic în perioada pandemiei, formarea evaluatorilor pentru examenul de bacalaureat, 
alte formări prevăzute în diverse proiecte la care MEC este parte).  

Din perspectiva finanțării, din bugetul public central sau local se plătesc doar cursurile 
acreditate de diferiți furnizori, majoritatea instituții publice de învățământ superior. 
Cadrele didactice contribuie financiar la plata propriei formări atunci când nu se găsesc 
fonduri publice în instituția de învățământ/Administrația Publică Locală (APL) sau când 
mai au nevoie de credite în vederea atestării, dar deja au beneficiat de finanțare publică 
în ultimii trei ani. Programele de formare profesională continuă multimodulare de lungă 

 
1Rapoartele anuale ale MEC 
https://mec.gov.md/sites/default/files/raport_mecc_2018.pdf 
https://mec.gov.md/sites/default/files/raport_de_activitate_al_mecc_pentru_anul_2019.pdf 
https://mec.gov.md/sites/default/files/raport_anual_consolidat_al_ministerului_educatiei_culturii_si_cercetarii_2020.pdf 
https://mec.gov.md/sites/default/files/raport_mec_2021_1.pdf 
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durată sunt, de regulă, plătite din fonduri publice și le aduc participanților 20 de credite, 
însă pentru procesul de atestare profesorii au nevoie de minimum 50 de credite.  

Ponderea participării la formarea continuă inițiată doar din nevoia de dezvoltare, fără 
credite și care este finanțată din sursele proprii ale cadrelor didactice este foarte redusă. 

II. Rezultatele cercetării 

Pentru formarea continuă a cadrelor didactice echipa de cercetare a vizat trei dimensiuni: 

• cercetarea documentară, prin studiul literaturii în domeniul formării continue 
(inclusiv strategii, legi și regulamente); 

• cercetarea calitativă, pe baza unor interviuri semi-structurate prin care au fost 
intervievați cinci experți în politici pentru formarea continuă și un focus-grup în 
care au participat șase reprezentanți ai furnizorilor de formare;  

• cercetarea cantitativă, cu ajutorul chestionarelor online prin care s-au colectat 
răspunsuri de la 56 de reprezentanți ai furnizorilor de formare continuă și de la 502 
cadre didactice beneficiare de formare continuă.  

Datele au fost colectate și prelucrate în perioada septembrie-octombrie 2022 și 
reprezintă în exclusivitate opinia sau percepția celor intervievați/chestionați.  

A. Participanți în cadrul cercetării 

În cadrul cercetării calitative axate pe formarea continuă a cadrelor didactice și-au adus 
contribuția experți ai Ministerului Educației și Cercetării, directori ai centrelor de formare, 
profesori universitari specializați în formarea continuă.  

Adițional, la chestionar au răspuns 56 de reprezentanți ai furnizorilor de formare, după 
cum urmează: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (44,64%), Universitatea 
de Stat din Moldova (37,5%), Centrul Educațional „Pro-Didactica” (10,71%), Universitatea 
Tehnică a Moldovei (1,79%), Centrul Metodic al Educației Formative Conform Programului 
„Pas Cu Pas” (1,79%), Universitatea de Stat din Comrat (1,79%) și Universitatea de Stat 
„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (1,79%). Dintre respondenți, peste 75% au și 
calitatea de formator pentru cadre didactice, aproape jumătate din ei având studii 
doctorale în domeniul lor de activitate și o vechime mai mare de 20 de ani în învățământ 
(peste 70%).  

Chestionarul dedicat beneficiarilor formării continue a fost completat de 502 persoane, 
profesori (63,94%), învățători (30,28%), educatori (2,79%), psihologi școlari (1,59%), 
pedagogi sociali (1%), metodiști (0,40%) provenind din grădinițe (2,99%), școli primare 
(5,78%), gimnazii (49,60%) și licee (40,44%). Dintre respondenți, o treime au o vechime în 
învățământ mai mare de 25 de ani și provin din instituții din mediul rural (60,56%) și urban 
(39, 44%). Cei mai mulți dintre ei dețin gradul didactic doi (62,35%), în vreme ce doar 11% 
sunt debutanți, necalificați sau profesori fără grade didactice. 

 

B. Percepții asupra rolului și sistemului de formare profesională continuă a cadrelor 
didactice 

Atât furnizorii, cât și beneficiarii consideră că formarea continuă oferă noi perspective și 
aprofundări în ariile de specialitate ale profesorilor sau în alte arii relevante pentru 
abordări pluri- sau inter-disciplinare, și actualizează cunoașterea domeniului, în acord cu 
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ultimele cercetări, dezvoltări și reglementări. Doar 2,19% dintre beneficiari și 1,79% dintre 
furnizori văd în formarea continuă o oportunitate de creștere a salariului profesorului prin 
obținerea gradelor didactice și avansarea în cariera didactică.  

Pentru a putea oferi un învățământ modern, de calitate, aproape 70% dintre furnizori 
consideră că toți profesorii au nevoie de formare continuă, dar cu precădere cei care au 
intrat în sistem prin reconversie profesională, profesorii debutanți și cei fără grade 
didactice. 

Când discutăm despre formele de dezvoltare profesională, în topul preferințelor 
respondenților se numără participarea la evenimentele educaționale organizate la nivel 
local și regional, participarea la cursuri de formare continuă organizate local și lectura 
cărților și revistelor de specialitate. Doar 27% dintre respondenți preferă participarea la 
formarea continuă acreditată, organizată într-un centru specializat. Acest lucru denotă 
fie că efortul de a se deplasa și a petrece un timp departe de casă este foarte mare pentru 
ei, fie că la formarea continuă acreditată cadrul didactic nu găsește, de regulă, ceea de 
ce are nevoie conform rolurilor exprimate mai sus. Totuși, întrebați fiind dacă actualele 
reglementări privind formarea continuă a cadrelor didactice sunt adecvate pentru a 
permite organizarea de cursuri relevante, majoritatea furnizorilor și beneficiarilor au 
răspuns pozitiv - cadrul legal este adecvat, însă sunt necesare unele îmbunătățiri. Dintre 
beneficiarii participanți la cercetare, 30% spun că nu sunt necesare modificări ale 
reglementărilor, dar în cazul lor, cel mai probabil, este vorba de teama de schimbare a unui 
sistem cu care s-au obișnuit. Procentul celor care nu sunt de acord cu actualul sistem de 
formare profesională continuă și care consideră că acesta ar trebui ameliorat semnificativ 
este extrem de redus (1,79% din furnizori și 0,6% din beneficiari). 

C. Oferta de formare profesională continuă pentru cadrele didactice 

Furnizorii propun, anual, o ofertă bogată de formare continuă a cadrelor didactice. Oferta 
se compune din programe de formare acreditate, propusă de către furnizorii autorizați de 
ANACEC, și cursuri non-formale derulate local de către diverse organizații sau instituții 
educaționale. Dat fiind modul în care se cumulează creditele pentru procesul de atestare, 
instituțiile care dețin programe acreditate sunt în net avantaj. De altfel, Ministerul 
Educației și Cercetării le recomandă profesorilor să se formeze într-una din cele 13 
instituții autorizate, lista acestora și programele propuse fiind publicate anual pe website-
ul MEC. De exemplu, pentru anul școlar 2021-2022, doar Universitatea de Stat din Moldova 
- Departamentul de Formare Continuă - propunea nu mai puțin de 29 de cursuri de 
formare continuă, pentru care se ofereau, în funcție de durată, între 1-20 de credite2. 

Furnizorii de formare continuă acreditată declară că oferta de cursuri este elaborată, în 
mod frecvent, pe baza unor analize de necesități, iar echipa de autori din cadrul instituției 
dezvoltă și acreditează cursuri, ulterior ei fiind cooptați și ca formatori care le susțin. În 
unele cazuri, cursurile sunt propuse instituției de către formatorii-colaboratori externi, 
care sunt și autori ai programelor de formare. Pentru a răspunde mai bine nevoilor cadrelor 
didactice, inovațiilor și dezvoltărilor din domeniul educației, curriculumul cursurilor este 
revizuit anual în cazul a trei sferturi dintre furnizori, conform declarațiilor actorilor 
chestionați. Doar 5,36% dintre aceștia recunosc că revizuiesc curriculumul la fiecare cinci 
ani, așa cum este, de altfel, și perioada de acreditare a unui curs. Majoritatea furnizorilor 
actualizează materialele de suport ale cursurilor oferite cel puțin anual.  

 
2http://edu.gov.md/sites/default/files/usm_1.pdf 
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Durata programelor de formare variază în funcție de schema de acreditare și de tematica 
propusă. Astfel, la același furnizor putem găsi cursuri și de 20 de credite (600 de ore), dar 
și de 1-2 credite (30-60 de ore). Instituțiile de învățământ superior sunt din nou avantajate 
de prevederile legislative care spun că, în cazul în care și-au acreditat deja un program 
de 20 de credite, pot propune și cursuri cu durata mai mică fără să mai treacă prin procesul 
de acreditare, dacă la formarea inițială există acea specializare. 

Pentru integrarea inovațiilor și dezvoltărilor recente în programele de formare, furnizorii 
susțin că:  

• Revizuiesc curriculumul și materialele de curs la fiecare schimbare legislativă, 
procedurală sau de conținut științific într-un anumit domeniu (51,79 %); 

• Propun cursuri noi pentru a sprijini reforma în domeniul educațional (21, 43%); 
• Se implică în schimburi de experiență cu colegi din țară și de peste hotare pentru 

a aduce noutatea în cursurile oferite (17, 86%).  
 
Diferențierea cursurilor promovate de către furnizori se face la nivel de design și livrare, 
respondenții indicând cele mai importante criterii: 

• Programele sunt construite, înainte de toate, pe nevoile de formare ale 
participanților (76,79%); 

• Cursurile au caracter aplicativ și noile concepte pot fi aplicate imediat la clasa de 
elevi (53,57%); 

• Cursurile sunt interactive, oferă multe resurse valoroase, iar cursanții nu se 
plictisesc (48,21%); 

• Cursurile sunt susținute de cei mai buni formatori din țară (37,56 %); 
• Recomandări foarte bune de la foștii cursanți (30,36%). 

E. Informarea cu privire la oferta de cursuri și alegerea furnizorului 

Directorul școlii rămâne cea mai importantă sursă de informație pentru ghidarea cadrelor 
didactice în vederea participării la formarea continuă. Acest lucru este legat și de faptul 
că managerul instituției școlare are un rol decisiv în alocarea bugetului pentru formare și 
pentru achitarea taxelor către furnizori, și este principalul recipient al ofertelor de formare. 
Pagina web a Ministerului Educației și Cercetării reprezintă a doua sursă credibilă de 
informație și abia apoi - materialele vizuale oferite de către furnizori. Colegii de serviciu 
sunt o sursă bună de informare doar pentru 5% dintre respondenți, deși în opinia 
furnizorilor feedback-ul pozitiv al profesorilor care au participat deja la curs constituie cel 
mai important criteriu pentru un cadru didactic în alegerea furnizorului/cursului.  

 
Fig. 26. Sursele de informare pentru oferta de cursuri 
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După ce au fost identificate nevoile de formare, oferta de cursuri/furnizorii și resursele 
financiare, cadrele didactice își fundamentează decizia de alegere a programului de 
formare cel mai frecvent în funcție de următorii factori: 

• Feedback pozitiv din partea profesorilor care au participat deja (66,07%); 
• Caracterul dinamic și aplicativ al activităților de formare (35,71%); 
• Modul flexibil de furnizare a cursului, online sau în format blended-learning 

(32,14%); 
• Măsura în care oferta corespunde nevoilor de formare (28,57%); 
• Notorietatea formatorilor care vor susține cursul (25,00%); 
• Recomandare din partea directorului școlii de unde provine participantul (21,43%); 
• Perioada de desfășurare și durata cursului (21,43%). 

 
F. Finanțarea formării continue a cadrelor didactice  

Din totalul zilelor de formare din ultimele 24 de luni, la care au participat respondenții 
noștri, 63,35% au fost acoperite financiar din fonduri publice. Doar 16,37% dintre cadrele 
didactice participante au declarat că au achitat în întregime formarea din surse proprii.  

 
Fig. 27. Zilele de formare continuă suportate financiar de către participanți în ultimele 24 de luni 

În cazul în care formarea continuă nu ar fi finanțată din bugetele publice, puțini profesori 
și-ar permite participarea. Doar 7,17% dintre respondenți au afirmat că pot suporta un cost 
de până la 100 de lei pe zi de formare, iar 4,38% ar putea aloca până la 200 de lei pe zi. 
Cei mai mulți dintre respondenți (36,65%) declară că nu ar aloca nicio sumă pentru 
formarea continuă, pentru că nu își permit - un rezultat important al cercetării noastre, cu 
implicații directe asupra designului politicilor din acest domeniu. Cercetarea evidențiază, 
totodată, și faptul că formarea continuă este susținută prin contribuțiile proprii ale 
profesorilor într-o proporție mai mare decât este de așteptat - de facto, peste 25% din 
costuri sunt acoperite din buzunarul propriu. 

În același timp, costurile avansate de furnizori nu coincid cu posibilitățile financiare ale 
formabililor. Întrebați care este costul unei zile de formare pentru un cursant în instituția 
pe care o reprezintă, 50% dintre reprezentanții furnizorilor au răspuns că taxele diferă în 
funcție de curs, evitând astfel un răspuns definitiv; 37,5% au declarant ca taxa se ridică 
până la 100 de lei, în vreme ce 7,13% spun că în instituțiilor lor unele cursuri pot costa până 
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la 200 de lei pe zi. Comparând datele, rezultă că mai puțin de jumătate dintre cadrele 
didactice își pot finanța/cofinanța propria dezvoltare profesională pentru a satisface 
rigorile legii. Putem concluziona în acest punct că formarea cadrelor didactice este 
dependentă în mare parte de fondurile alocate de guvern și de administrația publică 
locală. Mai mult, chiar procesul de atestare și avansarea în cariera didactică sunt strâns 
legate de fondurile publice, profesorii beneficiind în acest sens de cel puțin două 
prevederi legislative: a) dreptul la formarea continuă cel puțin o dată la trei ani și b) 
alocarea a 2% din fondul de salarizare a instituției școlare pentru formarea continuă.  

 
Fig. 28. Disponibilitatea de plată din sursele proprii ale cadrelor didactice pentru o zi de formare 

G. Participarea la formarea continuă  

Din cei 502 respondenți, 96,2% au participat la formarea continuă în ultimele 24 de luni, 
după cum urmează: 22,71% au participat între 10-15 zile, 41,83% între 15-25 de zile, iar 
22,51% - peste 25 de zile, restul însumând mai puțin de zece zile. Majoritatea zilelor au 
reprezentat participarea la formarea continuă obligatorie în cadrul procesului de atestare 
sau al altor campanii de formare obligatorie, derulate de către Ministerul Educației și 
Cercetării. Dacă ar fi să ne raportăm doar la aceste date și cu o medie de participare de 
aproximativ zece zile pe an, cifrele în cauză plasează Republica Moldova în topul 
participării la formarea continuă - un top condus de Singapore, cu aproximativ 12 zile de 
formare obligatorii pe an. 

Participarea masivă este confirmată și de către furnizorii de formare, care afirmă că peste 
80% dintre cursanți sunt învățători și profesori care se înscriu la formarea continuă 
acreditată în vederea procedurii de atestare a gradelor didactice.  
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Fig. 29. Frecvența participării în funcție de furnizorii de formare continuă 

Peste 40% din cadrele didactice au participat în ultimele 24 de luni la cursurile oferite de 
către Institutul de Științe ale Educației/Departamentul de Formare Continuă, iar alte 
26,15% - la cursurile oferite de către Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. 
Universitatea de Stat din Moldova, deși a propus o bogată ofertă de cursuri, a reușit să 
atragă doar 10,56% dintre cursanți. Prin recenta absorbție a celor trei instituții (Institutul 
de Științe ale Educației, Universitatea de Stat din Tiraspol și Institutul de Formare 
Continuă), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” devine cel mai important 
furnizor de formare continuă pentru cadrele didactice, cu o cotă de piață care se apropie 
de 80%, riscând să pună monopol pe un domeniu ce se vrea competitiv. 

H. Obstacole care îngreunează sau blochează participarea la formarea continuă 

Cadrele didactice au realizat un top al obstacolelor care previn participarea la formarea 
continuă. În ordine descrescătoare, aceste bariere sunt:  

• Distanța mare față de centrul de formare (43,43%); 
• Costurile mari de deplasare și cazare (35.86%); 
• Plasarea inadecvată a cursurilor pe parcursul anului (33,86%); 
• Taxa ridicată de participare în cazul unor cursuri de interes pentru participanți 

(31,08%); 
• Deficiențe ale cadrului legislativ (de exemplu, sistemul de recunoaștere și 

acreditare a cursurilor, finanțarea etc. - 16,14%); 
• Durata inadecvată și lipsa de relevanță a cursurilor în raport cu nevoile cursanților 

(15,94%).  

În mare parte, furnizorii împărtășesc opinia cadrelor didactice. Totuși, aceștia consideră 
că un obstacol important este reprezentat și de faptul că sunt prea mulți furnizori de 
formare continuă, care în linii mari oferă cam aceleași cursuri, competiția fiind percepută 
în sens negativ. 

I. Organizarea și desfășurarea formării continue 

Programele de formare se desfășoară după intervale de timp anterior stabilite de către 
fiecare furnizor. În cazul universităților, anul academic cu structura sa se aplică și la 
formarea continuă. În ultimele 24 de luni, majoritatea cursurilor s-au desfășurat în format 
blended-learning (51,79%) sau în întregime online (33,93%). În formatul clasic, față în față, 
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s-au ținut doar 8,93% din cursuri. Peste 60% dintre beneficiarii formării continue declară 
că formarea nu s-a suprapus aproape deloc sau deloc cu programul de la școală, 
desfășurându-se în weekenduri, după-amiaza sau în timpul vacanțelor școlare. Doar 
aproximativ 13% dintre cursanți au lipsit în întregime din școlile lor pe durata formării. 

Majoritatea respondenților au participat la cursuri obligatorii legate de procesul de 
atestare a gradelor didactice: didactica disciplinei, psihopedagogie, utilizarea TIC în 
predare, învățare și evaluare.  

 
Fig. 30. Tematica formării în ultimele 24 de luni 

Prezența și implicarea participanților la cursuri este, în general, monitorizată de către 
formatorul grupei în 67,28% din cazuri sau de către un reprezentant al furnizorului în 
23,21% din cazuri. Evaluarea participanților se face, de regulă, prin test de cunoștințe la 
finalul cursului (59,36%) și/sau prin proiect individual, în care profesorul prezintă ce a 
elaborat și a lucrat la clasă cu elevii (48,38%). De asemenea, a fost menționată evaluarea 
formativă pe toată durata cursului (44,02% din cazuri). Evaluarea performanței 
formatorilor și calitatea de ansamblu a cursului livrat este realizată de către participanții 
la curs (83,93% din cazuri), reprezentanții furnizorului (66,07% din cazuri) și de către un 
specialist evaluator extern (35,71% din cazuri). 

Opiniile furnizorilor sunt împărțite, atunci când vine vorba de aplicarea la clasă a noilor 
idei, concepte, strategii didactice, metode sau instrumente învățate la cursurile de 
formare. Părerile sunt următoarele: 

• Nu au obligația legală de a urmări dacă profesorii aplică ceea ce au învățat la 
cursuri (25,00%); 

• Formatorii îi îndrumă pe participanți și după finalizarea cursului și le oferă feedback 
(23,21%); 

• În timpul formării participanții au obligația de a aplica la clasă noile concepte 
învățate (21,43%); 

• Există specialiști interni care îi monitorizează după finalizarea cursului (16,07%). 

În același timp, cadrele didactice declară că sunt monitorizate periodic de managerii 
școlilor și de șefii de catedre, care se asigură că noile noțiuni învățate sunt puse în aplicare 
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la clasă (36,25%), iar formatorii îi îndrumă și după finalizarea cursului și le oferă feedback 
(29,88%). 

J. Calitatea percepută a cursurilor  

Furnizorii de formare continuă consideră că livrează în mare și foarte mare măsură cursuri 
cu tematică de actualitate, adecvată pentru specialitățile în care predau cursanții. De 
asemenea, ei sunt de părere că noțiunile și conceptele exersate în timpul cursurilor au un 
grad ridicat de aplicabilitate la clasă, că metodele de formare și de evaluare sunt atractive, 
inovative, adaptate educației adulților, iar formatorii sunt bine pregătiți profesional, cu un 
stil de formare adaptat educației adulților. Cursanții confirmă în mare parte opinia 
furnizorilor, cele mai apreciate aspecte fiind calitatea și profesionalismul formatorilor, 
actualitatea temelor și competențele profesionale dezvoltate în cadrul programelor de 
formare. 

 
Fig. 31. Percepția cursanților despre calitatea programelor de formare 

În ultimele 24 de luni, cei mai căutați și mai apreciați furnizori de formare continuă au fost 
Institutul de Științe ale Educației, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și, la 
mare distanță, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Cursanții si-au exprimat 
intenția de a se întoarce și pentru alte cursuri la acești furnizori, fiind mulțumiți de serviciile 
primite.  
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Fig.32. Top furnizori de formare în opțiunile cadrelor didactice 

K. Finalitățile formării continue 

Profesorii susțin că, prin participarea cu regularitate la formarea continuă, ei și-au 
îmbunătățit competențele profesionale, în special partea de didactică a disciplinei. Cu 
ajutorul celor învățate la formare, ei reușesc să atragă elevii, lucrând în mod diferit la clasă, 
centrat pe nevoile lor. De asemenea, le este mai ușor să înțeleagă învățământul bazat pe 
competențe și să aplice curriculumul la disciplină, iar la nivelul școlii sunt percepuți ca fiind 
mai performanți și mai deschiși la noi experiențe. Peste 86% dintre respondenți sunt de 
acord că stilul lor de predare s-a îmbunătățit prin participarea la formarea continuă.  

 
Fig. 33. Competențe profesionale dezvoltate prin formare continuă 
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Îmbucurător este și faptul că peste 90% dintre participanți declară că reușesc să transfere 
bunele practici din formarea continuă către clasele de elevi și că găsesc suficiente lucruri 
pe care să le aplice în munca de zi cu zi. Doar 1,39% din respondenți consideră că ceea ce 
se face la formare nu are nicio utilitate în activitatea cu elevii. 

III. Provocări ale sistemului de formare profesională continuă în Republica Moldova 

Recunoscând progresele înregistrate în sistemul de formare profesională continuă din 
Republica Moldova în ultimii zece ani, discuțiile cu specialiștii în domeniu, cu furnizorii și 
cu factorii de decizie au reliefat o serie de carențe și provocări cu care se confruntă 
sistemul de învățământ în general și cel de formare a cadrelor didactice în particular. 
Acestea au fost clasificate pe două mari zone de intervenție: Limite ale măsurilor curente 
- politici sectoriale și cadru de reglementare și Provocări în implementarea politicilor.  

A. Limite ale măsurilor curente - politici sectoriale și cadru de reglementare 

1. Actuala lege a salarizării nu îmbunătățește semnificativ veniturile profesorilor cu grade 
didactice, având ca efect demotivarea pentru obținerea gradului 

Salariile în învățământ, cu sau fără grade, rămân în continuare mici comparativ cu alte 
domenii de activitate și acest lucru are un impact negativ pentru atragerea forței de 
muncă și a tinerilor spre sectorul educațional. Drept urmare, pentru cei din sistem, 
rotunjirea salariilor din grade didactice rămâne o prioritate, chiar dacă nu o recunosc 
deschis. Până în 2018, când a apărut noua Lege a salarizării, era mai avantajos să obții 
grade didactice, pentru că adaosul la salariu era semnificativ. Acum, cu clasele de 
salarizare aduse de Legea nr. 270, diferența s-a redus și, pentru mulți, nu mai este 
motivant să depună efort pentru a obține un grad didactic. Chiar și așa, conform datelor 
statistice, în ultimii trei ani numărul cadrelor didactice care au obținut gradul II a crescut 
semnificativ, semn că profesorii ar suporta orice efort doar pentru a le crește salariul.  

2. Rețeaua școlară este supradimensionată și creează probleme de personal  

Rețeaua școlară este supradimensionată comparativ cu numărul de copii care beneficiază 
de școlarizare. Conform statisticii oficiale pentru anul 2021/2022, în învățământul general 
învățau în medie 273 de elevi/instituție școlară. Comparativ, în România media este de 
aproximativ 463 de elevi/unitate școlară cu personalitate juridică (INS, 2021-2022). 
Bineînțeles că, pentru fiecare școală mare urbană cu un efectiv de 1200 de elevi, exista 
școli gimnaziale mici în mediul rural, cu efective sub 100 de elevi. Consiliile raionale mențin 
școlile chiar dacă efectivele de elevi sunt scăzute. Într-un anume mod, mai ales în unele 
zone rurale, școlile reprezintă veritabile întreprinderi sociale, în situația în care locurile de 
muncă se găsesc foarte greu.  

Menținerea școlilor în aceste situații generează probleme atât de personal (calificat), cât 
și bugetare. Doar din finanțarea per elev o școală cu elevi puțini nu poate supraviețui, cu 
atât mai mult nu își poate permite să aloce 2% din buget pentru formarea continuă. Legat 
de personal, formarea continuă în rare cazuri și de bunăvoie poate rezolva situația 
cadrelor didactice necalificate, suplinitoare sau dezinteresate din mediul rural.  

Formarea continuă se adresează în principal celor care sunt deja cadre didactice și care 
intenționează să rămână în această profesie, altfel nu se justifică investiția. 
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3. Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare folosește pentru 
acreditare același mecanism atât pentru formarea inițială, cât și pentru formarea continuă 
- un demers rigid, administrativ, cantitativ 

Între formarea inițială și formarea continuă nu se poate pune egal. Fiecare dintre ele are 
propriul rol și importanța prestabilită, însă sunt mai degrabă concepte complementare. 
Formarea inițială, academică, impune anumite rigori și prestanță. În același timp, formarea 
continuă a profesorilor trebuie să fie un concept relaxat, care încurajează învățarea 
experiențială în timp - formal, non-formal și informal. Formarea continuă are nevoie de un 
alt mecanism de acreditare a programelor, care să reflecte specificul său - cu atât mai 
mult formarea continuă a cadrelor didactice. Dacă, în formarea inițială, dezvoltăm bazele 
profesiei de cadru didactic, la formarea continuă aprofundăm și actualizăm educația 
profesorilor corelat cu noile direcții de politici, cu avansarea științei într-un domeniu de 
studiu, îi echipăm cu cele mai moderne instrumente de lucru la clasă. Formarea continuă 
iese din sfera de influență academică și intră în zona practicienilor cu rezultate deosebite 
în munca cu elevii.  

Mecanismele/metodologia de acreditare a programelor de formare continuă pentru 
profesori trebuie să vadă dincolo de formalismul prin care se bifează dacă ofertantul 
programului îndeplinește anumite criterii, dacă deține spații și resurse. Pentru ca 
beneficiarul programului să fie mulțumit, evaluatorul trebuie să aibă capacitatea de a 
înțelege demersul propus. Obiectivele, curriculumul, finalitățile, formatorii și metodele de 
formare îmbunătățesc educația profesorilor și calitatea învățământului. Restul sunt 
mijloace. În concluzie, o metodologie de acreditare specifică formării continue a cadrelor 
didactice ar aduce multe beneficii pe termen lung. Piața trebuie să rămână deschisă 
oricărui furnizor cu experiență în educație. Formarea continuă nu este un drept nemijlocit 
al instituțiilor de învățământ superior. Avem suficiente date din lumea largă, care ne arată 
că asociațiile profesionale (de exemplu, Asociația Profesorilor de Matematică) sau 
organizațiile non-profit pot propune programe mult mai valoroase și mai conectate la 
realitățile școlii decât universitățile. De asemenea, în comisiile de acreditare trebuie să se 
regăsească și practicieni cu rezultate deosebite. Cine poate ști mai bine în ce măsură este 
valoros un program destinat profesorilor de matematică, dacă nu un excelent profesor de 
matematică din învățământul general? 

4. Costurile pentru acreditarea programelor la ANACEC depășesc posibilitățile financiare 
ale furnizorilor mici sau la început de drum  

Costurile suportate pentru acreditarea programelor, care pot depăși suma de 15.000 de 
lei, sunt reclamate drept exagerate, după unii comparabile cu acreditarea programelor de 
licență. De la introducerea mecanismului de acreditare cu taxele aferente mulți furnizori 
de formare continuă au dispărut (expert intervievat). Prin recenta Metodologia de 
elaborare a programelor de formare profesională a adulților și a curriculumului în cadrul 
învățării pe tot parcursul vieții, aprobată prin Ordinul nr. 93 din 8.02.2023,  formarea 
continuă a fost separată de formarea inițială, formarea inițială realizându-se prin 
programe de studii de nivel 5 și 6 ISCECD, în vreme ce formarea continuă prevede cursuri 
de perfectionare, specializare și reclalificare. Prestatorii sunt puși în condiții egale și 
echitabile prin adaptarea criteriilor și indicatorilor de performanță la nivelul de formare 
continuă. 

După aceste ajustări structurale au putut fi regândite și tipurile de programe și durata 
acestora, însă râmâne de văzut în ce fel vor afecta procesul de atestare și creditele 
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necesare. De asemenea, taxele de acreditare pot fi racordate la indicatori 
macroeconomici și ajustate în funcție de evoluția acestora. 

 

5. Profesorii universitari sunt considerați automat formatori, mulți dintre ei fiind fără 
pregătire în domeniul formării adulților 

În Republica Moldova nu există o separare reală între formarea inițială și formarea 
continuă. Dacă, pentru furnizorii privați, legea prevede că formatorii lor trebuie să dețină 
certificate care le atestă competențele în domeniul educației adulților, în cazul instituțiilor 
de învățământ superior, cadrele didactice universitare nu au nevoie de această 
specializare pentru a activa și la formarea continuă. Mai mult, există practica completării 
normei cu ore la formarea continuă. Și atunci, nu este de mirare că tendința profesorilor 
universitari este să furnizeze la formarea continuă cam ceea ce furnizează și la formarea 
inițială. În acest caz, participanții pleacă acasă dezamăgiți - au satisfăcut obligativitatea 
participării la formarea continuă, dar în plan profesional nu au câștigat nimic. Tot mai tare 
se simte presiunea că nu este suficient să fii profesor universitar pentru a sta în fața 
profesorilor cu experiență, iar realitățile din formare arată că profesorii înțeleg mai bine 
de la practicieni. Concluzia participanților în cadrul cercetării a fost că diferențele între 
rolurile și expertiza specifică de profesor în formarea inițială, formator și cercetător nu 
sunt pe deplin înțelese/acceptate în Republica Moldova. 

 

6. Lipsa unei reglementări unitare a formării continue, combinată cu autonomia 
universitară face ca programele să fie livrate formal  

Prin Codul Educației și Metodologia de elaborare a programelor de acreditare se asigură 
baza legală de funcționare a sistemului de formare continuă acreditată. Totuși, se simte 
nevoia unui regulament de activitate pentru centrele de formare: care sunt obligativitățile, 
cum se analizează nevoile, cum se dezvoltă și se livrează un program de succes, care este 
aplicabilitatea lui, cum se face monitorizarea și evaluarea. Apoi, care sunt drepturile și 
responsabilitățile profesorilor care au trecut prin formarea continuă. Trebuie gândit 
întregul proces, de la început până la sfârșit, altminteri formarea continuă rămâne un 
demers formal, rigid în care furnizorii își încasează taxele, profesorii își primesc creditele, 
dar valoarea adăugată nu există.  

În același timp, se cunoaște faptul că profesorii învață cel mai bine în cadrul cursurilor 
non-formale, unde presiunile sunt puține și experiențele - exploatate la maximum, însă 
certificatele primite nu au greutate. Pentru a crește eficiența învățării în cadrul cursurilor 
acreditate, se pot emula experiențele din non-formal, concomitent cu flexibilizarea 
parcursului.  

7. Finanțarea formării continue se aplică defectuos și produce discrepanțe de participare 
între raioane și școli  

Prin Codul Muncii, se alocă 2% din fondul de salarizare pentru finanțarea formării. Însă unii 
directori nu respectă legea, altora nu le ajung banii nici pentru salarii, în vreme ce mulți 
dintre ei preferă să nu plătească pentru formarea unor profesori pentru a nu crea conflicte 
în cadrul colectivului. După anul 2020, managerii au preferat să cumpere echipamente 
pentru a putea desfășura cursurile în timpul pandemiei.  
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Astfel, deși toate cadrele didactice au dreptul la formare continuă, în practică doar 
norocoșii sau perseverenții reușesc să se formeze, plătind cu bani publici. Din acest punct 
de vedere, este contraproductiv ca formarea continuă să fie legată de bugetul instituției, 
iar legea nu poate fi respectată.  

 

8. Harta creditară prevede un număr exagerat de credite pentru atestare, iar furnizorii 
propun programe incredibil de lungi pentru formarea continuă 

Credem că această situație este cauzată de adoptarea sistemului ECTS și la formarea 
continuă. Acest sistem reprezintă standardul european la formarea inițială și este 
neobișnuit ca el să fie adoptat și la formarea continuă, tocmai pentru că presupune un 
număr foarte mare de ore. În accepțiunea legiuitorului, nu se face diferența între un 
student la zi ce are tot timpul din lume ca să participe la cursuri și seminare, și un cadru 
didactic angajat cu o normă sau o normă și jumătate, care trebuie să își planifice și să își 
pregătească orele, să corecteze lucrările elevilor, să participe în diverse comisii la nivel 
local etc. Nevoia reală de formare continuă prin cursuri acreditate este mult mai mică 
decât lasă să se vadă cerințele procesului de atestare. Formarea continuă este, de fapt, 
vehiculul prin care un profesor poate să treacă la un nivel de salarizare mai bun. Prin 
această abordare se pierde esența bucuriei de a participa la formarea continuă din 
convingere, din dorința de a învăța lucruri noi care să eficientizeze activitatea la clasă. 
Programele obligatorii de 20 de credite sau 600 de ore sunt descurajante prin definiție. 
Chiar daca presupun „doar” 150 de ore auditoriale, în fapt acest lucru înseamnă aproape 
o lună de formare zi de zi. Sunt furnizori care propun aceste programe compact, dislocând 
profesorii din mediul lor pentru o asemenea perioadă lungă de timp. Mai mult, cele 450 de 
ore de muncă/studiu individual nu sunt contabilizate cu precizie și nimeni nu poate ști cu 
adevărat care a fost efortul real al cadrului didactic de a aplica la clasă conceptele învățate 
și de a se perfecționa pe domeniul său de specialitate. Este nevoie de o redefinire a 
procesului de atestare și a numărului de ore necesare din formarea continuă acreditată. 

B. Provocări în implementarea politicilor 

1. Evaluarea profesorilor se face prea formal/colegial, fără a se conștientiza nevoia de 
dezvoltare 

Deși evaluarea anuală ar trebui să scoată în evidență nu doar succesele unui cadru 
didactic, ci și nevoia sa de evoluție și formare profesională, în fapt nu se întâmplă așa. În 
evaluarea anuală a cadrului didactic predomină partea cantitativă (număr de publicații, 
membru în X comisii, prezentări la consiliile pedagogice etc.), iar procesul a devenit formal 
și birocratic. Profesorii se evaluează între ei în mod prietenesc și nu bazat pe 
competențele profesionale. Majoritatea profesorilor resimt teama de a fi evaluați de 
diverse comisii pentru a obține gradele didactice din cauza subiectivismului și a 
nesiguranței că activitatea lor este cu adevărat performanță. Din păcate, reprezentanții 
Ministerului Educației și Cercetării nu ajung des în teritoriu pentru a monitoriza situația și 
a propune ajustări ale politicilor sau regulamentelor. Obiectivitatea acestor evaluări este 
afectată și în școlile unde activează mulți pensionari și suplinitori - indiferent de rezultat, 
sistemul are nevoie de ei pentru a-și acoperi lipsurile. 

2. Programele de formare nu sunt dezvoltate în acord cu nevoile punctuale ale 
participanților  



 
Evaluarea sistemului de formare profesională inițială și de formare continuă a cadrelor didactice din Republica Moldova 

82 
GEORGE PATAKI ȘI CIPRIAN FARTUȘNIC I WWW.IPRE.MD 

Există multe surse din care furnizorii pot extrage nevoile cadrelor didactice, pe baza 
cărora pot propune programe relevante. Evaluarea anuală și evaluarea în vederea atestării 
ar putea fi un punct de pornire, apoi prin comisii metodice, formulare și chestionare 
completate de către absolvenții altor cursuri. Din păcate, în majoritatea cazurilor, 
programele sunt deja acreditate pentru cinci ani, iar curriculum-ul poate fi modificat doar 
în proporție de 20% în acest interval. Nevoile se schimbă în mod frecvent și sunt derivate 
oarecum din politicile pe care managerii și profesorii le au de implementat la nivel de 
școală. În acest caz, sistemul de formare continuă trebuie să fie mai responsiv  și mai 
flexibil, pentru a fi capabil să satisfacă nevoia cadrelor didactice în cel mai scurt timp cu 
putință. Există suficient de multe cazuri în care cadrul didactic nu știe să își formuleze 
concret nevoia. Acest lucru denotă că nu are o înțelegere profundă a rolului său și a 
schimbărilor pe care trebuie să le introducă în activitatea zilnică la clasă.  

3. Informarea cadrelor didactice cu privire la oferta de cursuri este superficială, iar 
motivația de participare diferă  

Motivația cadrelor didactice de a participa la formarea continuă este diferită. Un profesor 
cu gradul didactic I, care dorește să obțină grad didactic superior, nu are nevoie de atâta 
formare precum unul fără grad sau cu grad didactic II. Apoi, există diferența de mentalitate 
și calitate dintre rural și urban. Unii merg prin tradiție la instituția unde s-au format inițial, 
alții vor să încerce altceva și merg la un alt furnizor, în fine, mulți vin strict pentru certificat 
și numărul de credite. Participanții la cercetare consideră că, dacă formarea 
psihopedagogică nu ar fi obligatorie prin regulamentul de atestare, 80% dintre profesori 
nu ar veni la formare. Totuși, educatorii și învățătorii sunt mai deschiși către dezvoltarea 
profesională neacreditată, care nu face obiectul obligativității.  

În același timp, furnizorii de formare acreditată recunosc că au probleme cu marketingul, 
nu știu să-și vândă produsele și sunt rigizi în abordarea potențialilor beneficiari. În prezent, 
strategia se bazează pe contactarea managerilor din școli și pe convingerea lor ca să 
trimită cât mai multe cadre didactice la formare. Aceasta este mai degrabă o strategie de 
a face rost de bani și nu neapărat de a convinge profesorii de calitatea și beneficiile aduse 
de participarea la cursuri. Ar fi mult mai de impact ca furnizorii să renunțe la confort și să 
se deplaseze în teritoriu, în centrele raionale, unde pot susține sesiuni demonstrative cu 
scop de marketing.  

Din fericire, sunt și exemple pozitive, în momentul în care aspectul financiar este 
satisfăcut. Prin proiecte cu finanțare externă se schimbă mentalitățile și profesorii devin 
mai pro-activi și mai deschiși la propria dezvoltare. 

4. Furnizorii de formare inițială își pot autoriza orice cursuri de formare continuă fără să 
demonstreze utilitatea, actualitatea și accesibilitatea lor 

Toate instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic pot propune și programe de 
formare continuă, iar în cazul în care acestea sunt până la 20 de credite, pot funcționa 
provizoriu, dacă oferă și programe de licență în același domeniu. Confuzia între cele două 
domenii este proliferată în continuare. Faptul că ești pricepută ca instituție care pune baza 
unei profesii prin cursuri academice nu îți garantează competența în formarea continuă. 
Formarea inițială reprezintă baza, iar formarea continuă - noutatea sau alternativa. În plus, 
nu este just față de alți furnizori ca instituțiile de învățământ superior să nu aibă nimic de 
demonstrat. Este exemplul clasic al unui vechi proverb românesc: „Și-au tras focul sub 
oala lor”. Instituțiile de învățământ superior ar avea mai mult de câștigat, daca ar excela în 
formarea inițială și în cercetare, la fel ca alte universități de prestigiu din lumea largă. 
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Centrele specializate în formarea continuă, chiar dacă se află sub tutela unor universități, 
nu sunt percepute ca instituții academice, funcționează independent, au altă mentalitate, 
alte reguli, altă abordare. În plus, ele nu au nevoie de avantaje competitive, în momentul 
în care toți actorii înțeleg că, pentru a putea pretinde că deții o competență, trebuie să 
faci dovada ei, înainte de toate. 

 

5. Calitatea în formarea continuă este întâmplătoare, depinzând mai degrabă de formator  

Calitatea în formarea continuă este o sintagmă găsită în general pe hârtie, însă ea depinde 
de foarte mulți factori - designul programului, conținut, abordare, timp și orar, livrare, 
formatori, condiții, evaluare, personal de suport. Calitatea nu poate fi obținută, atâta timp 
cât în formare se insistă doar pe satisfacerea criteriilor formale. Specialiștii spun că sunt 
rare cazurile când există percepția calității, și aceasta din mai multe motive: practica 
lipsește din aceste programe obligatorii, interactivitatea este slabă, iar 
noutățile/alternativele interesante sunt rare. „Sunt cursuri interactive și interesante 
livrate online, însă am văzut cel puțin tot atât de multe plictisitoare, în care profesorul 
vorbește singur”. 

Abordarea de tip am dat documentul, am făcut o formare simplă și după asta am uitat nu 
e suficientă. Profesorii au nevoie de susținere, ei trebuie ajutați să înțeleagă cum lucrează 
cu un nou instrument sau concept în clasele lor.  

Din păcate, nimeni nu răspunde de calitatea formării continue, ea nu se măsoară în mod 
real și se prezintă doar indicatori cantitativi (câți au fost formați, cât s-a investit etc.). 

Formatorul este cea mai importantă piesă în acest puzzle. Chiar dacă a „moștenit” un curs 
plictisitor și lipsit de actualitate, trebuie să aibă priceperea de a reinventa și de a 
transforma punctele slabe în avantaje. Poate și din acest motiv primul lucru pe care îl 
întreabă cursantul în Republica Moldova este: Cine va fi formatorul cursului la care voi 
participa? Cei cu adevărat buni sunt cunoscuți. Din nefericire însă, există și din acei care 
consideră că titlurile academice țin loc de competență în formarea adulților. Încă nu s-a 
înțeles că la formarea continuă nu se „citesc lecții” și nu se dau teste de erudiție, ci trebuie 
să produci cât mai multă învățare, să legi idei, să construiești pe experiențele 
participanților. 

6. Pregătirea, competența și utilitatea furnizorilor de formare continuă nu este 
determinată clar 

În prezent, competența și utilitatea unui furnizor de formare continuă (din învățământul 
superior) este determinată pe baza programelor de formare inițială. Dacă are programe 
de matematică la licență, e competent să facă și formare continuă pentru profesorii de 
matematică. Lucru parțial adevărat, însă nu poate fi luat ca atare și în niciun caz nu trebuie 
exclusă probarea competenței. Autorii de cursuri, formatorii și organizatorii sunt foarte 
specializați în zilele noastre. Totul diferă față de formarea inițială: abordare, metode de 
lucru, conținuturi, finalități. Formarea continuă vizează evoluția predării unei discipline 
după finalizarea formarii inițiale până în prezent. În față nu mai ai studenți „neștiutori”, ci 
profesioniști cu diverse niveluri de măiestrie didactică și cu diferite experiențe de viață 
școlară. Prin prezența și prin implicarea la cursuri toți trebuie să aibă senzația de 
mulțumire, de câștig profesional. De aceea, credem că furnizorii de formare continuă 
trebuie să investească în pregătirea formatorilor și să-și dezvolte mecanisme interne de 
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monitorizare și de evaluare a performanței acestora. Doar cei mai potriviți trebuie să apară 
în fața profesorilor. 

Situația actuală în Republica Moldova arată că profesorii cu experiență, potriviți pentru 
formarea continuă, sunt extrem de ocupați și fac de toate. De aceea, este nevoie de o 
departajare a rolurilor, de specializare, de pregătire - și un bun început ar fi cu tinerii 
specialiști care au timp să crească și să se dezvolte pentru a deveni formatori în 
adevăratul sens al cuvântului.  

7. Rigiditatea și durata programelor acreditate conduce la demotivarea profesorilor de a 
mai participa - se oferă programe standardizate de zece credite, în care multe conținuturi 
se repetă 

Deși aceste programe conțin obligatoriu didactica specialității, plus modulele 
psihopedagogic, de dezvoltare personală și de TIC în educație, furnizorii nu înțeleg că 
aceiași participanți ar putea să le calce pragul din nou peste patru-cinci ani și este 
neplăcut să constate că 80% din informație e aceeași. În cazul dat, dacă nu s-a întâmplat 
nicio schimbare în domeniile amintite mai sus, profesorii pur și simplu nu au nevoie de 
formare.  

Un alt aspect întâlnit mai ales la furnizorii din învățământul superior este legat de reluarea, 
la formarea continuă, a fundamentelor de la formarea inițială. Chiar nu este nevoie de așa 
ceva, pentru majoritatea profesorilor. Formarea continuă trebuie să aducă în discuție doar 
noutățile, inovațiile, dezvoltările și schimbările din politicile educaționale recente, care au 
impact la nivel disciplinar. Noi metode și strategii de lucru la clasă, noi instrumente de 
predare și evaluare, noi paradigme curriculare.  

O parte din vină pentru această situație o are și Metodologia de elaborare a programelor 
de formare profesională a adulților care spune: „Programele de formare profesională a 
adulților se axează pe dezvoltarea competențelor profesionale generale și specifice la 
meserii/specialități conform standardelor ocupaționale și standardelor de calificare 
elaborate în conformitate cu prevederile cadrului normativ”. Este aproape imposibil să 
propui ceva inovativ precum un program interdisciplinar. Totul se leagă de aceleași noțiuni 
sterile, dar în relație directă cu standardele de calificare. Numai că profesorii au nevoie de 
altceva. 

A ține un formabil 75 de ore auditoriale, reproducând aceleași conținuturi, este absurd și 
sub demnitatea unui profesionist. Repetio est mater studiorum devine un chin pentru 
toate părțile implicate. 

8. Costul cursurilor de formare acreditată este perceput drept foarte mare 

Dacă formarea continuă nu ar fi plătită către școli sau APL, profesorii nu și-ar permite să 
participe. Acest lucru a fost confirmat și de către respondenții la chestionar. Mai mult de 
jumătate din corpul profesoral nu dispune de resurse financiare pentru a investi în 
formarea continuă. Situația devine complicată atunci când altcineva plătește - de regulă, 
profesorii nu aleg, se duc unde sunt trimiși, se mulțumesc cu creditele și atât. Directorii, la 
rândul lor, vor dori să plătească cele mai ieftine cursuri de pe piață, dar ieftin nu însemnă 
neapărat bun sau potrivit pentru nevoile cadrelor didactice. Pentru a ține costul formării 
cat mai jos, mulți furnizori renunță la serviciile sociale în timpul formării, nu dau pauză de 
cafea, gustări, nu multiplică materiale, nu oferă nimic în plus, decât un scaun în sala de 
formare. Aceste lucruri au impact serios asupra stării de spirit a cursanților și a implicării 
lor în cadrul cursului. 
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9. Organizarea formării continue nu este gândită din perspectiva beneficiarului 

Conform legii, profesorul trebuie sa își acumuleze creditele în decurs de cinci ani, nu în 
ultimul an din cei cinci. Acest parcurs formativ ar trebui planificat încă de la obținerea 
gradului/confirmarea lui pentru următoarea etapă. Este mult mai benefic și mai facil pentru 
profesori să participe cinci zile la formare în fiecare an din cei cinci, decât să fie dislocați 
din mediul lor timp de trei-patru săptămâni în ultimul an. Furnizorii trebuie să gândească 
altfel livrarea programelor, în caz contrar se pomenesc cu formări-bloc de o lună, pe care 
nu știu cu ce să le umple. Formarea continuă trebuie să înceteze să mai includă mari teorii 
pedagogice, ci să ofere ceea de ce are omul nevoie - esența schimbărilor. Mai mult, 
profesorii au nevoie de practică, de timp și de asistență de specialitate pentru a pune cu 
succes în aplicare la clasă conceptele învățate la formarea continuă. 

Cel mai bun model de formare, validat internațional, rămâne cel în care, după fiecare modul 
de formare, profesorii sunt trimiși acasă la clasele lor, pun în aplicare ceea ce au învățat 
și, după două-trei săptămâni, se întorc la formare și își împărtășesc experiențele. 

10. Livrarea online a cursurilor a afectat calitatea 

Pandemia de COVID-19 a forțat întreg mediul educațional să mute rapid livrarea cursurilor 
pe online. Deși s-au derulat programe de formare pentru dezvoltarea abilităților digitale, 
fiecare le-a înțeles în felul său. Unii se descurcă bine și livrează cursuri atractive online, 
alții - nu. Toată comunitatea este de acord că s-a pierdut din calitate și acumulările, în 
multe cazuri, sunt nesemnificative. Probleme există și de o parte, și de alta a ecranelor. 
Mulți formatori nu au capacitatea de a dezvolta demersuri interactive și incluzive, lucrând 
cu doi-trei participanți interesați; de cealaltă parte cursanții se conectează pentru a 
apărea prezenți, după care închid camerele și microfoanele și pleacă la treburile lor. Acest 
model de livrare, deși este eficient din punctul de vedere al costurilor, se bazează foarte 
mult pe conștiința și pe profesionalismul celor implicați. Din păcate, profesorii nu învață 
bine într-un astfel de mediu, atât de dependent de autodisciplină. Succesul formării 
continue este asigurat de metodele de facilitare a învățării, de interacțiunea interumană 
și de comportamentele observabile. Deocamdată, încă învățăm cum să emulăm aceste 
lucruri în mediul online. Livrarea formării 100% online nu este potrivită oricărui curs. Pentru 
a schimba atitudini, comportamente și practici este nevoie de formarea față în față. 

11. Valorificarea formării continue la clasa de elevi este puțin sprijinită de către furnizori și 
nedocumentată la nivel de sistem  

Factorii de decizie recunosc că nu pot urmări în mod consecvent aplicarea la clasă a 
conceptelor învățate la formarea continuă. Nu au timp să urmărească cohortele de 
cursanți și, în plus, aceasta necesită cheltuieli suplimentare. „Am făcut formări în 2021, dar 
din echipa ME nu a fost nimeni acolo, inspecția școlară la fel, absentă. Inspecția trebuie 
să meargă în teritoriu, să adune problemele și apoi să vină la ME să discutăm ce merge, 
ce nu merge și să luăm decizii”. 

La nivel local, managerii școlari au un rol important în formarea continuă - prin evaluări, 
alocare de fonduri, conexiuni cu centrele de formare. Din păcate, există manageri care nu 
conștientizează necesitatea formării continue. Lipsește mecanismul de monitorizare la 
clasă a aplicării conceptelor, mai ales dacă schimbările au fost la nivel de disciplină. În lipsa 
unui astfel de mecanism, unui manager școlar, profesor de matematică, îi va fi greu să 
estimeze dacă un profesor de limba română aplică ceea ce a învățat la formarea continuă. 
Desigur, profesorii pot fi monitorizați de către șefi de catedre, inspectori de specialitate 
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sau metodiști, cu condiția că ei înșiși să se fi format deja pe problematica în discuție. La 
nivel de raion, nu există personal suficient care să asigure suport permanent, mergând din 
școală în școală. 

Deși în răspunsurile oferite la chestionare furnizorii declară că oferă feedback și suport 
cursanților și după finalizarea cursurilor, în realitate aceste cazuri sunt rare, iar sesiunile 
de follow-up - aproape inexistente. 

12. Performanța în cariera didactică și în munca la clasă nu este încurajată de către 
managerii de școli 

Legea salarizării oferă un spor de performanță pentru profesorii cu rezultate deosebite, 
însă unii directori nu acordă acest spor pentru a nu intra în conflict cu ceilalți profesori. 
Se întâmplă și ca managerii școlilor să nu le permită profesorilor să participe la formarea 
conțină, pe motiv că nu au cu cine să îi înlocuiască în lipsa lor. În aceste cazuri este nevoie 
de intervenții la Ministerul Educației și Cercetării pentru a debloca situația. Apoi, chiar 
cadrul legislativ pare confuz și produce situații alarmante: bugetul instituției rămâne la fel, 
chiar dacă salariile profesorilor pot crește ca urmare a evoluției profesionale. Într-o 
asemenea conjunctură, directorii de școli își doresc profesori cu salarii cât mai mici: „cu 
cât ai mai mulți profesori cu grad superior, cu atât ai mai puțini bani în instituție, pentru că 
ei au salarii mai mari”. În concluzie, pe de o parte, legea te încurajează să participi masiv 
la formarea continuă și să avansezi în cariera didactică, iar, pe de altă parte, nu asigură 
suficiente fonduri pentru acest lucru, punând în dificultate bugetele școlilor. 

13. Serviciile de suport în implementarea politicilor la nivel de direcție raională sau școală 
nu funcționează  

Nu există o structură de facilitare, care să transpună politicile MEC în direcții practice de 
implementare și de suport continuu. Profesorul este implicat în pregătirea și predarea a 
șase ore zilnic în fața elevilor și nu are timp să reflecteze ce vrea să spună un document 
scris, transmis de minister. Directorii de școli nu știu cum să interpreteze strategiile și să 
le pună în aplicare. La nivel de direcție raională, ar trebui să existe personal specializat în 
servicii de consiliere metodologică pentru implementarea politicilor MEC. Ceea ce se 
întâmplă în prezent la activitățile metodice sunt doar chestiuni de rutină, formalități care 
nu ajută la progresul sistemului de învățământ. „Fără susținere constantă și specializată 
nu putem face nimic, oricât de bune sunt ideile”. 

IV. Recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de formare profesională continuă a 
cadrelor didactice, formulate de către participanții la studiu 

Într-un top 10 al celor mai importante recomandări de îmbunătățire a sistemului de formare 
continuă a cadrelor didactice, beneficiarii și furnizorii s-au suprapus în proporție de 60%, 
ceea ce consolidează ideea că ambele părți cunosc deficiențele sistemului, dar și 
modalități prin care această stare de lucruri poate fi ameliorată.  

BENEFICIARI FORMARE CONTINUĂ PROCENT 
DIN 

RĂSPUNSURI 

PROCENT 
DIN 

RĂSPUNSURI 

FURNIZORI FORMARE CONTINUĂ 

Creșterea calității și relevanței 
programelor de formare (conținut, 
livrare, formatori) 

44,22% 42,86% Inițierea unor programe naționale de 
formare continuă, cu fonduri 
guvernamentale, în arii considerate 
prioritare de către Ministerul Educației și 
Cercetării 
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Libertatea profesorilor de a alege 
cursurile obligatorii în funcție de nevoile 
cerute de munca la clasă 

32,07% 39,29% Creșterea calității și relevanței programelor 
de formare (conținut, livrare, formatori) 

Scăderea costurilor pentru formarea 
continuă prin organizarea cursurilor la 
nivel local 

29,88% 39,29% Formarea continuă să fie obligatorie, fără 
legătură cu atestarea cadrelor didactice 

Modificarea duratei programelor de 
formare continuă acreditate 

27,09% 39,29% Libertatea profesorilor de a alege cursurile 
obligatorii în funcție de nevoile cerute de 
munca la clasă 

Inițierea unor programe naționale de 
formare continuă, cu fonduri 
guvernamentale, în arii considerate 
prioritare de către Ministerul Educației și 
Cercetării 

25,70% 32,14% Stimularea includerii unei componente de 
formare în programele/proiectele cu 
finanțare externă ale Ministerului Educației 
și Cercetării 

Finanțarea integrală de către instituție a 
tuturor programelor de formare continuă 

24,70% 30,36% Reglementarea mai bună a domeniului de 
formare continuă a cadrelor didactice 

Reglementarea mai bună a domeniului 
de formare continuă a cadrelor didactice 

24,30% 23,21% Monitorizarea și evaluarea adecvată a 
furnizorilor de formare continuă 

Libertatea de a alege perioada de 
participare la cursuri fără întreruperea 
activității didactice 

23,71% 23,21% Scăderea costurilor pentru formarea 
continuă prin organizarea cursurilor la nivel 
local 

Modificarea numărului de credite 
necesare atestării cadrelor didactice 

21,71% 23,21% Diversificarea ofertei de cursuri pentru 
atestare 

Cursuri de psihopedagogie cerute 
periodic, dar actualizate, fără repetarea 
aceleiași tematici 

20,12% 17,86% Libertatea de a alege perioada de 
participare la cursuri fără întreruperea 
activității didactice 

Fig. 34. Top recomandări de îmbunătățire a sistemului de formare continuă 

În ordinea procentajului și a menționării lor atât de către beneficiari, cât și de către 
furnizori, cele mai importante măsuri de îmbunătățire sunt: 

1. Creșterea calității și relevanței programelor de formare (conținut, livrare, formatori); 
2. Libertatea profesorilor de a alege cursurile obligatorii în funcție de nevoile cerute de 
munca la clasă; 
3. Inițierea unor programe naționale de formare continuă, cu fonduri guvernamentale, în 
arii considerate prioritare de către Ministerul Educației și Cercetării; 
4. Reglementarea mai bună a domeniului de formare continuă a cadrelor didactice; 
5. Scăderea costurilor pentru formarea continuă prin organizarea cursurilor la nivel local; 
6. Libertatea de a alege perioada de participare la cursuri fără întreruperea activității 
didactice.  

Alte măsuri propuse prioritar fie de către beneficiari, fie de către furnizori sunt: 

7. Formarea continuă să fie obligatorie, fără legătură cu atestarea cadrelor didactice; 
8. Modificarea duratei programelor de formare continuă acreditate; 
9. Stimularea includerii unei componente de formare în programele/proiectele cu 
finanțare externă ale Ministerului Educației și Cercetării; 
10. Finanțarea integrală de către instituție a tuturor programelor de formare continuă; 
11. Monitorizarea și evaluarea adecvată a furnizorilor de formare continuă; 
12. Diversificarea ofertei de cursuri pentru atestare; 
13. Modificarea numărului de credite necesare atestării cadrelor didactice; 
14. Cursuri de psihopedagogie cerute periodic, dar actualizate, fără repetarea aceleiași 
tematici.  
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Recomandări consolidate ale tuturor participanților la studiu 

1. Diversificarea și flexibilizarea programelor de formare continuă, revizuirea procesului de 
acreditare 

Un prim pas este clarificarea statutului formării continue a cadrelor didactice în contextul 
general al învățării pe tot parcursul vieții. Este aceasta un drept sau o obligație 
profesională? Dacă este obligație profesională, atunci nu trebuie să aibă legătură cu 
procesul de atestare, care este un act voluntar. Finanțarea publică pentru formarea 
continuă sprijină profesorul pentru a-și îndeplini obligațiile profesionale? Sau pentru a 
avansa în cariera didactică și a obține un salariu mai mare? 

Trebuie făcută diferențierea între programele de formare inițiate de MEC, destinate 
tuturor profesorilor și care trebuie să fie obligatorii și gratuite, și formarea în vederea 
procesului de atestare. În prezent, formarea continuă a cadrelor didactice este pusă la 
ANACEC în aceeași cutie cu alte tipuri de instruire, mai mult sau mai puțin compatibile. 
Este necesară regândirea procesului de acreditare și o altă metodologie dedicată formării 
continue a cadrelor didactice, precum și revizuirea categoriilor de acreditare ale ANACEC 
în direcția flexibilizării și actualității. În secolul XXI, schimbările sunt foarte dese, 
acreditarea pe cinci ani nu trebuie să fie rigidă, ci flexibilă. Tematicile modulare trebuie să 
fie adaptabile nevoilor în interiorul programelor acreditate.  

O alternativă ar fi acreditarea centrului de formare și nu a programelor, concomitent cu o 
mai atentă monitorizare a activității furnizorilor de formare. Procesul de atestare a 
cadrelor didactice are nevoie de ajustări, la fel ca și Harta creditară. Percepția actuală 
este că se cere și se face mult, dar ineficient și fără rezultate semnificative în clasa de 
elevi. Fie se renunță la sistemul ECTS în formarea continuă a cadrelor didactice, fie se 
reduc cerințele concomitent cu creșterea calității programelor de formare. Decât mult, 
scump și ineficient, mai bine mai puțin, mai diversificat și cu mai mare impact la clasa de 
elevi. Scăderea ponderii formării acreditate în economia Hărții creditare este o necesitate 
de maximă importanță. Când există suficiente semnale că mai bine de jumătate din corpul 
profesoral nu-și permite financiar plata programelor de 20 de credite, când managerii de 
școli nu reușesc să aloce bani din buget pentru formare, este timpul să se renunțe la 
cantitate și să se pună accent pe calitate. 

2. Regândirea sistemului de finanțare a formării continue, impus de Ministerul Educației și 
Cercetării (formare strategică) 

Statul trebuie să susțină financiar formarea continuă obligatorie, generată de schimbări la 
nivel național. Trebuie găsite posibilități ca banul să urmeze profesorul și fondurile să fie 
cheltuite eficient, iar voucherele de formare ar fi o soluție în acest sens. Ca și în cazul 
proiectelor europene unde se evită dubla finanțare, în formarea continuă statul trebuie să 
evite plata aceluiași curs în contul aceluiași profesor. Este greșit să plătești, la fiecare cinci 
ani, același curs de didactica disciplinei, dacă nimic nu s-a schimbat în acest interval de 
timp. Pentru acest lucru este nevoie de o bază de date electronică în care fiecare școală 
sau APL completează pentru cine și pentru ce curs a plătit formarea. 

De asemenea, statul, în calitate de plătitor, poate impune plafoane de prețuri pentru 
formarea continuă pe baza unei formule de calcul. Discriminarea trebuie eliminată din 
formarea continuă, fără furnizori avantajați de un anumit statut.  
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Cele 2% din fondul de salarizare trebuie direcționate către formare pe baza nevoilor din 
școală și în beneficiul echipei școlii. Este mai eficientă aducerea experților în școală pe 
teme de larg interes. Pentru dezvoltarea personală și de carieră, este de dorit ca 
profesorul să-și plătească singur formarea, din surse proprii sau din sponsorizări. 

3. Formarea continuă trebuie să aibă la bază nevoia reală a sistemului și cea a profesorului 

Formare continuă nu este o activitate menită să țină în viață furnizorii de formare, ci ar 
trebui să satisfacă nevoia sistemului de educație pentru implementarea noilor politici, 
respectiv nevoia profesorilor pentru dezvoltarea profesională. Regulamentul de atestare, 
încă din anul 2020, le dă cadrelor didactice dreptul să nu-și mai acumuleze 20 de credite 
de la un singur furnizor. Acum, profesorii pot să opteze pentru anumite module din cadrul 
programelor, însă ei nu știu să aleagă și este mai simplu să ia tot programul, chiar daca nu 
le folosește în mod real. Profesorii trebuie învățați cum să își descopere nevoile 
profesionale, iar furnizorii - să dezvolte programe în acord cu aceste nevoi.  

4. Creșterea calității programelor de formare 

Creșterea calității programelor de formare nu se poate face doar cu parte teoretică. 
Profesorii vin la formare să afle în practică cum pot fi transpuse directivele MEC, vin pentru 
soluții concrete la problemele întâlnite în școlile lor. O propunere ar putea fi livrarea 
cursurilor în echipă de doi formatori: profesorul din universitate cu aspecte teoretice, iar 
mentorii din școli/practicieni buni - cu aplicațiile practice.  

Criteriile cele mai importante la acreditare ar putea fi: formatorul/profesorul să fie 
certificat pentru a putea lucra cu adulții, să fie receptiv la nevoile de formare, să îl 
preocupe propria dezvoltare personală și impactul asupra învățării la cursanți. Toți actorii 
din formarea continuă trebuie să înțeleagă că, dacă un program de formare nu are impact 
și nu are potențial de a produce schimbări în bine la clasa de elevi, mai bine nu se 
organizează.  

5. Formarea și certificarea formatorilor  

Republica Moldova nu are un centru specializat care formează formatori în mod oficial, 
recunoscut de către Ministerul Educației și Cercetării. În ciuda „convingerii generale”, 
calitatea de profesor universitar nu ține loc de specializare în educația adulților. Tocmai 
de aceea, furnizorii trebuie să selecteze persoane capabile și compatibile cu acest rol și 
să investească în ele pentru a deveni formatori în adevăratul sens al cuvântului. 

O altă propunere se referă la formatorii din rândul cadrelor didactice universitare. Și 
aceștia ar trebui să aibă o hartă creditară, să fie și ei obligați ca, o dată la cinci ani, să 
arate cum s-au dezvoltat profesional. Acum evaluarea se focalizează pe activitatea 
științifico-didactică, iar punctajul îl poți face fără sa fi participat la cursuri de formare. 
Evaluarea prezentă nu demonstrează nimic în câmpul formării continue.  

Un punct de plecare ar fi identificarea unei comunități a celor mai buni formatori pentru 
cadre didactice, care există, si apoi certificarea lor la nivel național. Această comunitate 
poate forma ulterior alți formatori, sub tutela MEC sau a unei alte instituții. 

6. Organizarea formării la nivel local/regional 

Organizarea formării la nivel local/regional prezintă numeroase avantaje: reduce costurile, 
nu dislocă profesorii din mediul lor, locul practicii pentru punerea în aplicare a conceptelor 
este mult mai aproape, contribuie la consolidarea echipelor școlii, creează un spirit pozitiv 
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pentru dezvoltarea profesională la nivel local și regional. Centrele de formare se pot duce 
în școli pe baza strategiei de dezvoltare a personalului din respectiva instituție. Același 
lucru se poate întâmpla la nivel de direcție raională de învățământ. Ar fi o alternativă mai 
bună, decât să stea profesorul legat trei săptămâni la Chișinău, la centrul de formare.  

De asemenea, cursurile non-formale se pot face și în direcțiile de învățământ, la nivel local 
existând toate pârghiile să se asigure că ceea ce s-a învățat ajunge în clasa de elevi. 

Furnizorii își pot înființa centre teritoriale de formare la două-trei raioane grupate, unde 
profesorii se pot aduna la fiecare trei luni sau în vacanțe.  

În școli se pot organiza activități de mentorat finanțate prin proiecte, iar consultanța poate 
fi acordată de specialiști cadrelor didactice direct în școală, dacă toate costurile sunt 
acoperite. 

7. Monitorizarea la nivel de clasă și sprijinul acordat profesorului de către managerii școlari 

Monitorizarea implementării schimbărilor la nivel de clasă ar trebui să aibă un regulament 
transmis către direcțiile de învățământ. Profesorii au nevoie de suport de specialitate 
imediat cum apare problema. Directorul adjunct poate prelua responsabilitatea formării 
continue, iar factorii de decizie trebuie să aibă atitudine suportivă față de profesor. Este 
nevoie de deplasări în teritoriu și de discuții cu cadrele didactice pentru a înțelege esența 
problemelor. Formarea continuă poate fi pârghia prin care cei care nu sunt încă adaptați 
devin mai buni, mai specializați. Un profesor format și certificat devine resursă pentru 
colegii săi, iar astfel se întărește modelul mentorului de dezvoltare profesională: „Mergi la 
formarea continuă nu pentru că trebuie, ci pentru că ai nevoie”. 

8. Avansarea în cariera didactică prin grade trebuie să aducă un surplus financiar motivant 

Implicarea în sute de ore de formare continuă și în alte activități didactice pentru 
obținerea unui grad profesional trebuie să se reflecte și în salariul profesorilor. Actuala 
lege a salarizării oferă o creștere relativ mică pentru gradele profesionale și, în opinia 
multor cadre didactice, nu merită efortul. Legea trebuie îmbunătățită pentru a 
recompensa în mod mai consistent eforturile de dezvoltare profesională a cadrelor 
didactice. De asemenea, sporul de performanță trebuie să fie mai mare, spre 20-25%. 

9. Continuarea alfabetizării digitale a cadrelor didactice  

În prezent formarea continuă conține, în proporție de 80%, și o componentă de livrare 
online. Or, succesul unui curs în întregime online sau în format blended-learning ține și de 
priceperea cursanților de a accesa o platformă de formare, de a opera cu diferite aplicații 
necesare cursului, de a manipula obiecte electronice (documente, grafice, tabele, teste 
etc.). Este nevoie de continuarea alfabetizării digitale a cadrelor didactice prin cursuri 
specializate, întrucât competențele acestora sunt limitate.  

10. Asigurarea condițiilor bune de viață, de muncă și dotări pentru activitatea personalului 
didactic repartizat în urbanul mic și în mediul rural 

Pentru a motiva personalul didactic să participe la formarea continuă și pentru a menține 
profesorii în sistemul de învățământ, pe lângă un salariu decent, Guvernul și Autoritățile 
Publice Locale trebuie să le asigure condiții bune de viață, de muncă și dotări pentru 
activitatea didactică. Nu se poate cere excelență și calitate în urbanul mic și în mediul rural 
fără condiții normale de desfășurare a activității - starea fizică a școlilor, utilități, dotări cu 
echipamente și materiale didactice.  
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Concluzii preliminare 

Conform răspunsurilor obținute prin prezenta cercetare, putem avea câteva concluzii 
preliminare care vor fi abordate pe larg în secțiunile următoare ale studiului: 

a. Formarea continuă a cadrelor didactice este un sistem funcțional și important în 
educația din Republica Moldova, pe baza căruia sunt introduse noutățile în sistemul 
de învățământ și care constituie fundamentul avansării profesionale a cadrelor 
didactice. 

b. Procesul de atestare a gradelor didactice presupune obligativitatea participării la 
cursuri de  formare continuă acreditată, minimum 20 de credite ECTS (600 de ore) la 
fiecare cinci ani, ceea ce pare exagerat comparativ cu alte sisteme de educație din 
Europa. 

c. Formarea continuă este un domeniu ultra-reglementat, cu articole în diverse legi și 
hotărâri de guvern, metodologii și regulamente, însă acestea nu sunt pe deplin 
corelate sau compatibilizate.  

d. Furnizorii de formare continuă sunt în principal instituții de învățământ superior, care 
beneficiază de avantaje competitive în fața altor furnizori. Nu există delimitări foarte 
clare între formarea inițială și formarea continuă. Un profesor universitar este 
considerat expert în orice domeniu al educației, inclusiv în formarea continuă a 
adulților (cadre didactice).  

e. Programele acreditate de ANACEC au greutatea cea mai mare în economia Hărții 
creditare. Cursurile non-formale, care pot fi mai eficiente, sunt recunoscute, dar sunt 
echivalate cu puține credite. Același lucru se întâmplă cu alte forme de dezvoltare 
profesională, precum elaborarea de cărți și manuale, participarea în proiecte sau 
concursuri școlare. 

f. „Ambițiile” sistemului de formare continuă depășesc cu mult capacitatea de finanțare 
publică sau privată. Școlile sau administrațiile locale nu reușesc să asigure finanțare 
pentru toți profesorii conform legii, iar peste 50% dintre cadrele didactice nu dispun 
de posibilități bănești pentru a susține propria dezvoltare prin cursuri acreditate.  

g. Programele destinate cadrelor didactice nu se acreditează pe baza unei metodologii 
care să asigure specificul, calitatea și flexibilitatea lor. Procesul de acreditare este 
perceput drept unul scump, administrativ și greoi.  

h. Formarea continuă a cadrelor didactice încurajează mai degrabă goana după credite 
și obținerea/menținerea gradului pentru un nivel de salarizare superior. Rolul 
primordial al formării continue - acela de a ajuta profesorul să fie mai bun, să facă față 
cu succes sarcinilor de zi cu zi - s-a pierdut undeva pe drum. 

i. Conceptual și legislativ, formarea continuă a cadrelor didactice se pare că a luat-o cu 
mult înaintea celorlalte componente ale sistemului de educație, când ele în mod 
normal ar trebui să avanseze împreună. Percepția este că de la formarea continuă se 
cere mult, dar se obține foarte puțin.  

j. Este nevoie de o recalibrare, de o întoarcere la planșa de design. Formarea continuă 
are nevoie de multiple ajustări, pe multiple paliere. Înainte de toate, trebuie 
(re)argumentată utilitatea ei - cărui scop servește formarea continuă? Apoi, în funcție 
de răspunsuri, ea trebuie corelată cu resursele (financiare, de timp, procedurale) 
avute la dispoziție. Cadrul de reglementare are nevoie de actualizări și de corelări 
conceptuale și administrative. (De exemplu: Profesorul are dreptul la formare la 
fiecare trei ani. De ce nu la cinci, pentru a se corela cu procesul de atestare? Dacă 
plătește din banii săi, are dreptul oricând, nu doar la cinci ani, însă, dacă plătește 
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statul prin cele 2% din fondul de salarizare, directorul nu are dreptul să spună că nu 
are bani).  

În sistemele performante de învățământ, formarea continuă este un motiv de celebrare, 
de bucurie, de învățare. În Republica Moldova, cadrele didactice nu resimt, în majoritatea 
cazurilor, același lucru. Cauzele au fost deja expuse în acest capitol. Este important ca, în 
viitorul apropiat, să se păstreze ce este bun din actualul sistem (de exemplu, procesul de 
atestare) și să se renunțe la componentele generatoare de probleme, una dintre care este 
tratarea formării continue după preceptele formarii inițiale (academică, cronofagă, rigidă, 
teoretică) sau acreditarea ANACEC după mecanismul actual. 
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Provocări ale cadrului instituțional, nevoia de coerență între 
sistemul de formare inițială și cel de formare continuă, 
revizuirea practicilor didactice 
Este un lucru deosebit de pozitiv că sistemul educațional din Republica Moldova încearcă 
și reușește să se racordeze la tendințele europene în materie de inovație educațională, 
că inițiază colaborări și proiecte care să aducă un suflu nou, menit să reformeze în 
continuare fața și mecanismele educației. Unele din aceste inițiative au produs rezultate 
măsurabile, Republica Moldova reușind să urce în punctaje la testele PISA 2018 (MECC-
ANCE, 2019). Internaționalizarea învățământului superior a fost văzută ca o strategie de 
actualizare a modului în care se face educația inițială și de racordare la know-how-ul altor 
universități europene inclusiv în materie de predare, învățare, evaluare și cercetare. 
Programele Erasmus+ sunt accesate de toate universitățile care pregătesc cadre 
didactice și implică mobilități atât pentru studenți, cât și pentru personalul didactic 
universitar. Din 2018, au fost elaborate și aprobate standardele de calificare pentru 
domeniul Educație (pedagogie/psihopedagogie), iar universitățile și-au adaptat 
programele de studii în conformitate cu cerințele de pregătire. Tot în 2018 au fost 
publicate standardele de competență profesională pentru cadrele didactice și cele de 
conducere din învățământul general. Au fost implementate gradual 19 curricula 
disciplinare în învățământul gimnazial și 16 curricula disciplinare în învățământul liceal, au 
fost elaborate ghiduri metodologice de implementarea a curriculumului și au avut loc 
instruiri în cadrul reuniunilor metodice (MECC, 2021). Toate aceste eforturi conjugate au 
un punct de convergență - acela de a schimba mentalitatea după care se face educația 
copiilor și tinerilor în Republica Moldova, de a oferi alternative, de a europeniza instruirea 
inițială și continuă a corpului profesoral. 

Cu toate acestea, calitatea și rezultatele predării și învățării rămân un motiv de îngrijorare, 
mai ales în mediul rural, unde mai mult de jumătate dintre elevi nu ating nivelul minim de 
competență în științe, citire/lectură și matematică (MECC, 2019). Se înregistrează 
diferențe mari în performanța academică corelată cu statutul socio-economic al elevilor, 
în vreme ce stilul de predare al profesorilor rămâne unul preponderent tradițional (UN-
ESC, 2022). Atractivitatea profesiei didactice este scăzută, tinerii căutând în prezent 
domenii mai bine plătite, cu mai puține responsabilități și cu program de muncă flexibil. 
Învățământul este văzut în societate ca un sector cu resurse extrem de limitate, în care e 
bine să intri doar dacă nu ai altă opțiune. În același timp, chiar profesorii în activitate fac 
reclamă negativă domeniului educațional, invocând salariile mici comparativ cu alte 
sectoare, cerințele profesionale ridicate și pe an ce trece tot mai multe, mediul de lucru 
supra-solicitant și condițiile învechite din școli. Provocarea devine mai mare în momentul 
în care statistica oficială arată un corp profesoral îmbătrânit și, în multe cazuri, incapabil 
de a transpune schimbările recente în clasele de elevi, oricâte cursuri de formare ar urma. 
Încă avem de a face cu mentalitatea tradițională și cu lipsa motivației pe fondul veniturilor 
mici din activitatea didactică. Mai putem adăuga și o falie uriașă între generații: cum vede 
MEC și actualul corp profesoral educația copiilor și tinerilor și care este părerea noii 
generații despre nevoile sale educaționale. Adaptarea ar trebui să se întâmple în ambele 
sensuri.  

În Republica Moldova, Ministerul Educației și Cercetării este principalul promotor de 
politici educaționale și instituția ce reglementează în mod centralizat formarea inițială și 
continuă a cadrelor didactice. În general, procesele urmează calea clasică a politicilor 



 
Evaluarea sistemului de formare profesională inițială și de formare continuă a cadrelor didactice din Republica Moldova 

94 
GEORGE PATAKI ȘI CIPRIAN FARTUȘNIC I WWW.IPRE.MD 

publice - strategie, program, proiect legislativ, metodologie etc. -, însă operaționalizarea 
strategiilor este de multe ori dependentă de voința politică, resursele financiare și 
oportunitatea de moment. De asemenea, strategiile și implementarea lor sunt puternic 
influențate/condiționate de curentele de gândire venite dinspre zona politică sau cea 
universitară și, uneori, de „modelele de bune practici” venite pe filiera instituțiilor 
internaționale prezente în Republica Moldova cu proiecte (Banca Mondială, OECD, 
UNICEF, Delegația Uniunii Europene etc.). Este suficient să analizăm legislația din 
domeniul formării inițiale și continue pentru a realiza ca abordarea a fost una din aproape 
în aproape, dependentă de acțiunile anterioare. Cadrul legislativ nu este unul unitar, 
compact, reunit într-un singur document dedicat, ci mai degrabă o colecție de prevederi 
în legi organice, hotărâri de guvern, ordine de ministru, metodologii și regulamente. Nu 
avem niciun dubiu că există un dialog productiv între toți actorii implicați în formarea 
inițială și continuă a cadrelor didactice. Mulți dintre acești actori sunt membri ai diverselor 
grupuri de lucru pe care MEC le accesează în elaborarea de politici, metodologii sau 
regulamente. Totuși, în contextul analizei cadrului instituțional și legislativ în domeniul 
formării inițiale și continue, am sesizat o serie de inadvertențe, diferențe conceptuale, 
supra-reglementări sau lipsă de precizări, care îngreunează înțelegerea sau 
implementarea în parametri optimi a programelor pentru educația cadrelor didactice. 

I. Analiza documentelor de reglementare în domeniul formării cadrelor didactice 

1. Formarea inițială  

Document: Strategia Națională de Dezvoltare „MOLDOVA 2030” 

Aspecte relevante reglementate (conținutul politicii): 

În secțiunea privind educația relevantă și de calitate pe întreg parcursul vieții sunt indicate 
câteva aspecte problematice privind resursele umane din sistemul de educație: 

• Sistemul actual de formare inițială și continuă a cadrelor didactice nu asigură calitatea 
necesară a acestora pentru a răspunde provocărilor și cerințelor necesare pentru viitor și 
pentru ajustarea cunoștințelor la piața muncii și la imperativele societății. O bună parte a 
cadrelor didactice sunt pregătite conform programelor profesionale depășite, iar discrepanța 
dintre teoria învățată și abilitățile solicitate la angajare nu motivează elevii și studenții să aibă o 
atitudine sârguincioasă în procesul educațional. În același timp, sistemul educațional nu asigură 
condiții adecvate/suficiente pentru menținerea şi stimularea performanței profesionale a 
cadrelor didactice. Un impact negativ important l-a avut și migrația externă a cadrelor 
didactice, în anii 2000, în special din mediul rural.  

Deși sunt invocate provocări diverse, doar două priorități strategice relevante pentru domeniul 
formării sunt formulate în Strategie: 

• Complementarea politicilor cu cadre didactice talentate, bine echipate pentru a ghida elevii și 
studenți să obțină abilități necesare în viitor. Un sistem eficient trebuie să se bazeze pe cadre 
didactice capabile, care doresc și sunt pregătite să facă față provocărilor ce țin de pregătirea 
elevilor pentru un viitor tot mai evoluat și mai complex. 

• Ridicarea prestigiului profesiei de cadru didactic, în special prin motivarea financiară și prin 
modernizarea sistemului de formare inițiată și continuă a cadrelor didactice, dar și prin crearea 
condițiilor de muncă corespunzătoare pentru valorificarea vocației de pedagog și pentru 
utilizarea timpului profesional și personal în mod rațional. 

Aspecte critice:  
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Analiza problemelor din Strategia „Moldova 2030” este critică cu privire la sistemul actual de 
formare - atât inițială, cât și continua -, caracterizat ca unul nereușind să asigure competențele 
necesare. 

Deși se recunoaște importanța resurselor umane din sistemul de educație, pentru a avea 
absolvenți care dețin competențe esențiale pentru viața profesională, socială și personală, 
implicațiile acestei realități asupra sistemului de formare inițială și continuă a profesorilor 
rămân generic abordate (sub aspectul „modernizării”). 

În analiza problemelor sectorului educației se indică faptul că „gradul de pregătire a 
personalului și calitatea managementului școlilor, cu mici excepții, a pierdut în mod constant 
locul în clasament. În astfel de condiții, Republica Moldova cu dificultate poate fi considerată 
competitivă la capitolul dezvoltarea sistemului educațional, fiind insuficiente eforturile de 
îmbunătățire a acesteia”. 

Un indicator al lipsei de atractivitate este oferit în Strategie, pornind de la realitatea că „planul 
de înmatriculare la buget pentru domeniul Științe ale Educației nu se acoperă cu 20-30%” 
anual. 

Recomandări: 

• Este nevoie de dezvoltarea unei viziuni strategice articulate privind atragerea în sistemul de 
educație a studenților performanți și privind cariera didactică. 

• Este nevoie de o analiza mai specifică a problemelor sectorului educației, care să poată oferi 
un sprijin direct în formularea corectă a acestei viziuni.  

 

Document: Codul Educației al Republicii Moldova 

Aspecte relevante reglementate (conținutul politicii): 

Capitolul VIII. Standardele educaționale de stat în învățământul general  

Articolul 39. Standardele educaționale de stat (1) Standardele educaționale de stat constituie 
un ansamblu de documente normative și reprezintă un sistem de criterii și norme referitoare la 
nivelul de calitate care se dorește a fi atins de diverse componente și aspecte ale sistemului 
educațional. (2) Standardele educaționale de stat în învățământul general vizează: a) 
elaborarea Curriculumului național ca document de reglementare; b) structurarea la elevi a 
competențelor definite prin Curriculumul național; c) dezvoltarea competențelor profesionale 
ale cadrelor manageriale și didactice; d) elaborarea manualelor și a altor suporturi și resurse 
educaționale; e) asigurarea condițiilor și a resurselor materiale necesare pentru un proces 
educațional eficient. 

Aspecte critice:  

Standardele educaționale de stat în învățământul general, legate de dezvoltarea de curriculum, 
sunt neclar abordate (de exemplu, asocierea la punctul a. a curriculumului național și 
documentului de reglementare, fără invocarea unui cadru de referință). În acest context, 
legătura cu standardele privind dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor 
manageriale și didactice rămâne, de asemenea, insuficient clarificată. Prevederile legii privind 
formarea profesorilor (inițială și continuă) și a directorilor are puține referințe la aceste 
standarde. 

Recomandări: 

• În timp ce abordarea largă (curriculum și formare) este binevenită, invocarea standardelor 
privind dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și directorilor trebuie 
dezvoltată în mod sistematic, cu un nivel de detaliu similar elementelor curriculare (cadru de 
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referință, documente de reglementare - planuri-cadru și programe școlare, alte documente de 
învățare -, manuale școlare și alte resurse educaționale) și celor legate de resursele materiale. 

• Este necesară o distincție mai clară între curriculumul scris, cel aplicat și cel învățat. 

 

Document: Codul Educației al Republicii Moldova 

Aspecte relevante reglementate  

(conținutul politicii) 

Aspecte critice  Recomandări  

Angajarea personalului didactic 
(Articolul 54) 

(1) În învățământul general, 
posturile didactice vacante se 
ocupă prin concurs, organizat la 
nivelul instituției de învățământ, 
conform unei metodologii 
aprobate de Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării. La concursul 
pentru ocuparea unui post 
didactic poate participa orice 
candidat care îndeplinește 
condițiile de eligibilitate prevăzute 
de legislația în vigoare. Tinerii 
specialiști ocupă posturile 
vacante prin repartizare.  

(2) Angajarea personalului 
didactic în instituțiile de 
învățământ se face prin 
încheierea unui contract 
individual de muncă cu directorul 
instituției, conform legislației în 
vigoare.  

(3) Absolvenții programelor de 
învățământ superior de alt profil 
decât cel pedagogic au dreptul de 
a profesa în învățământ numai 
după ce au urmat programul unui 
modul psihopedagogic. 

Articolul abordează foarte 
generic condițiile de angajare 
în sistemul de educație, fiind 
făcută o trimitere la legislația 
subsecventă (metodologie 
aprobată prin MECC) și la 
anumite condiții de 
eligibilitate. 

Se pune un accent formal pe 
condițiile de angajare (prin 
contract), însă legea nu indică 
profilul de competențe al 
profesorului, nu se fac referiri 
la standardele educaționale 
invocate la începutul legii sau 
la profilul 
profesional/standardele 
profesionale.  

Dreptul de a preda este 
restrictiv reglementat, fiind 
focalizat doar pe cazurile de 
absolvenți fără modul 
psihopedagogic.  

• Este necesară 
revizuirea prevederilor 
acestui articol și 
corelarea sa cu 
elementele centrale ale 
viziunii la nivel de sistem 
privind cariera didactică. 
Deficitul de imagine la 
nivel social, observat și 
comentat în detaliu de 
participanții la interviurile 
individuale și de grup, 
poate avea în acest 
articol un prim mecanism 
de destructurare, 
indicând importanța 
pentru sistem a angajării 
unor persoane 
competente și cu 
deschidere de a învăța 
pe întreg parcursul vieții. 
De asemenea, este un 
loc potrivit de a sublinia 
în mod explicit 
importanța și rolul 
cadrelor didactice pentru 
dezvoltarea unei 
societăți. 

• Este nevoie de o 
abordare mai nuanțată a 
dreptului de a preda, cu 
mai multe categorii 
posibile, în funcție de 
parcursul de formare 
inițială și de 
conceptualizarea etapei 
de stagiatură (ca o 
condiție pentru 
angajare). 

• Legea trebuie să 
pregătească, printr-o 
prevedere specifică, 
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modalitățile diferite prin 
care o persoană poate 
preda în sistemul de 
educație, inclusiv 
situațiile în care se predă 
mai mult/mai puțin de o 
normă didactică (ce vor fi 
reglementate printr-o 
metodologie dedicată). 

Normarea activității (Articolul 126) 

1) Activitatea cadrelor didactice 
din învățământul general se 
realizează într-un interval zilnic 
de șapte ore, respectiv 35 de ore 
săptămânal, și include: a) 
activități de predare-învățare-
evaluare, de instruire practică, 
conform planurilor-cadru de 
învățământ; b) activități de 
educație complementare 
procesului de învățământ; c) 
activități de consiliere a copiilor, 
elevilor și părinților în probleme 
de psihologie-pedagogie; d) 
activități de mentorat; e) activități 
de dirigenție; f) activități de 
pregătire pentru realizarea 
procesului educațional; g) 
activități de elaborare a planurilor 
educaționale individualizate și de 
predare-învățare evaluare, de 
instruire practică, conform 
planurilor de învățământ pentru 
copiii și elevii cu cerințe 
educaționale speciale. 

 

Lista de activități oficiale care 
acoperă norma didactică de 
35 de ore săptămânal este 
prezentată fără o 
adaptare/personalizare în 
funcție de tipul de categorie 
didactică; astfel, se creează 
impresia că fiecare profesor 
derulează aceste activități, 
ceea ce, bineînțeles, nu este 
cazul.  

De asemenea, lista acoperă 
parțial unele aspecte 
importante reglementate de 
Standardele de competență 
profesională ale cadrelor 
didactice - de exemplu, în 
legătură cu competențele 
privind dezvoltarea 
profesională, dar și cele 
privind parteneriatele 
educaționale și organizarea 
mediului de învățare. 

 

Trebuie mai clar 
evidențiate activitățile 
specifice unui cadru 
didactic modern (de 
exemplu, participarea la 
proiectele școlii, la 
programele de sprijin/de 
educație remedială 
pentru categoriile în risc, 
documentarea și 
raportarea de date 
educaționale relevante 
etc.); în plus, trebuie 
făcută o referire și la 
timpul dedicat propriei 
dezvoltări profesionale, 
în condițiile în care 
această arie este parte 
integrantă a standardelor 
de competență 
profesională și un criteriu 
de evaluare a cadrelor 
didactice. 

Capitolul II. Organizarea 
învățământului profesional tehnic 

Lipsesc referințe specifice cu 
privire la cariera didactică în 
IPT 

Este nevoie de o definire 
clară a modelelor de 
carieră didactică pe 
fiecare nivel de educație 
și tip de învățământ, 
inclusiv IPT, care să 
precizeze: 

• Condițiile de acces; 

• Căile de ocupare a unui 
post în fiecare caz în 
parte; 

• Modalitățile de tranziție 
între diferite căi; 

• Perspectivele de 
dezvoltare profesională 
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după intrarea în sistem 
(de exemplu, mentor, 
formator, coordonator 
proiecte, coordonator 
programe de practică 
etc.). 

Evaluarea cadrelor didactice 
(Articolul 73) 

Lipsesc referințe directe la 
modalitățile de evaluare 
adaptate pentru profesorii 
debutanți sau cei aflați la 
început în cariera didactică. 

 

Elaborarea unui sistem 
de evaluare adaptat 
diferitelor etape de 
dezvoltare profesională 
(și rolurilor din ce în ce 
mai complexe îndeplinite 
în școală). 

Curriculumul în învățământul 
superior (Articolul 98) 

Nu se face o trimitere directă 
la Cadrul de referință pentru 
învățământul superior și 
importanța acestuia în 
definirea rezultatelor 
așteptate ale învățării și a 
modelului de proiectare 
curriculară din învățământul 
superior. 

Abordarea acestor 
aspecte din perspectiva 
asigurării convergenței 
între curriculumul 
învățământului 
universitar cu cel pre-
universitar/general. 

Personalul din învățământul 
superior (Articolul 117) 

Lipsesc referințe explicite la 
cariera didactică. 

Definirea unui model de 
carieră didactică specific 
învățământului superior 
(vezi și comentariul de la 
Art. 73). 

Resursele umane în învățământ. 
Prevederi generale (Articolul 131) 

(1) Personalul didactic, științifico-
didactic, științific și de conducere 
din învățământ are misiunea să 
asigure realizarea standardelor 
educaționale de stat de educație 
generală și de formare 
profesională inițială și continuă. 

Nu este indicat 
orizontul/rațiunea pentru care 
profesorii trebuie să aibă o 
astfel de misiune. 

Relația dintre standardele de 
educație generală și cele de 
formare inițială rămâne 
insuficient definită la nivel de 
politici. 

Miza asumării misiunii 
realizării standardelor 
trebuie explicit definită. 

 

Definiții Formarea inițială. În lista definițiilor 
conceptelor-cheie cu 
care operează legea nu 
este definită formarea 
inițială (ca finalitate, 
mecanisme etc.). 

 

*** 

Rămân insuficient abordate în Cod și aspectele legate de: 
finanțarea sistemului de formare inițială a cadrelor 
didactice, statutul furnizorilor de formare inițială, 
modalitățile de intrare în cariera didactică bazate pe rute 
flexibile, inclusiv mecanismele de recunoaștere a 
competențelor dobândite în contexte non-formale și 
informale. 
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Document: Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice (2018) 

Aspecte relevante reglementate (conținutul politicii): 

Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general au 
drept scop: 

- consolidarea dimensiunii europene în domeniul educației și al dezvoltării profesionale 
continue a cadrelor didactice; 

- orientarea sistemului de dezvoltare profesională în conformitate cu cerințele pieței muncii și 
ale pedagogiei centrate pe elev; 

- motivarea cadrelor didactice pentru învățare pe tot parcursul vieții; 

- creșterea responsabilității fiecărui cadru didactic pentru reușita propriei cariere profesionale; 

- promovarea transparenței, recunoașterea competențelor și/sau a calificărilor. 

Domeniul de competență 1. PROIECTAREA DIDACTICĂ 

Domeniul de competență 2. MEDIUL DE ÎNVĂȚARE 

Domeniul de competență 3. PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Domeniul de competență 4. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ 

Domeniul de competență 5. PARTENERIATE EDUCAȚIONALE 

Aspecte critice:  

Remarcăm că aproximativ 80% din descriptorii aferenți standardelor sunt bine formulați, iar 
structurarea pe cele cinci domenii de competență reflectă modernitatea și, totodată, ghidează 
pașii unui cadru didactic mai ales la început de drum. Totuși, se simte nevoia unei actualizări în 
direcția performanței înalte, a progresului și a reușitei cu toți elevii.  

- „Dimensiunea europeană” este un termen destul de vag. Este nevoie de mai multă 
specificitate. Prin ce se remarcă această dimensiune europeană și de ce este dezirabilă în 
Republica Moldova? Răspunsul la această întrebare merită apoi inclus în standard.  

- Standardele trebuie atinse de toți profesorii? Când? La ce moment al carierei lor didactice? 
Documentul nu face o diferențiere între un cadru didactic debutant și un cadru didactic cu 
grad superior. În literatura internațională întâlnim două tipuri de standarde: de pregătire și de 
performanță. Dacă aceste standarde se doresc a fi standarde de performanță, atunci trebuie 
diferențiate pe niveluri de experiență și de competență/măiestrie didactică (vezi si observațiile 
la Codul Educației de mai sus). 

- Unii descriptori sunt mult prea amănunțiți și procedurali. De exemplu, „Aplică în mod 
diferențiat curriculumul pentru copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale, conform 
recomandărilor SAP”. Doar pentru copiii cu cerințe educaționale speciale poate 
diferenția/adapta profesorul curriculumul? Apoi, dacă sunt doar recomandări, de ce este 
obligat să le aplice?  

- Descriptorii insistă foarte tare pe abordare diferențiată atât în predare, cât și în evaluare. De 
exemplu: „1.1.4. Selectează și eșalonează conținuturile curriculare și strategiile de învățare în 
funcție de cunoștințele și particularitățile individuale ale copiilor/elevilor”. Sau „3.5.2. Asigură 
utilizarea individualizată și diferențiată a strategiilor de evaluare și autoevaluare, pornind de la 
particularitățile individuale și de vârstă ale copiilor/elevilor”. Este neclar dacă în acest moment 
cadrul curricular și legislația în vigoare permit, în fapt, livrarea unui demers didactic diferențiat, 
în care profesorul are libertatea de a împărți clasa în grupe bazate pe interes și nevoi: dacă 
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permit de a adapta curriculumul, de a insista sau a omite conținuturi în funcție de clasa la care 
predă, de a adapta instrumentele de evaluare în funcție de nivelul elevilor. 

- Unii descriptori sunt greu de înțeles/contextualizat. De exemplu „3.5.5. Oferă sistematic 
conexiuni despre rezultatele școlare subiecților abilitați” sau 4.3.1. „Organizează activitatea 
educațională, didactică, de specialitate, în baza unei teme de cercetare individuală”. 

Recomandări: 

• Competența profesională se dezvoltă pe parcursul carierei didactice prin experiența 
profesională zilnică la școală și în clasă, și prin formarea continuă.  

• Recomandăm clarificarea statutului acestor standarde. Dacă sunt standarde de performanță, 
ele trebuie elaborate pe niveluri și descriptori pentru: profesor debutant, gradul al doilea, 
gradul întâi și cel superior, și folosite în inspecția școlară, în evaluare cadrului didactic și în 
autoevaluare.  

• De asemenea, ele trebuie armonizate cu standardele de pregătire (din Nomenclator) pentru 
funcția didactică ce sunt folosite în formarea inițială.  

• Descriptorii trebuie atent formulați, într-un limbaj accesibil, și ancorați în cadrul legislativ în 
vigoare. Nu trebuie să apară neconcordanțe sau conflicte între cerințele din standarde și cele 
curriculare, din alte metodologii sau regulamente. 

• De exemplu, dacă instrucțiunile curriculare îi spun profesorului să acopere toate conținuturile 
din programă și să evalueze elevii sumativ din toată materia, atunci diferențierea nu mai poate 
fi observată decât la nivel de metode. 

 

Document: Standard de pregătire profesională învățământ primar (învățător) 

Aspecte relevante reglementate (conținutul politicii): 

Descrierea calificării  

Aspecte critice:  

În descrierea calificării sunt definite în mod diferit rezultatele învățării, pe care un învățător le 
formează elevilor (capacități, competențe, cunoștințe). 

Justificarea celor patru categorii de competențe profesionale rămâne generic formulată. De 
exemplu, componenta fundamentală, definită ca urmărind acumularea de cunoștințe și 
formarea unor abilități de bază, trebuie mult mai clar formulată. 

Același tipic se găsește și în descrierea altor standarde de pregătire din domeniul 01 Educație. 

Recomandări: 

Este nevoie de o abordare sistematică a elementelor centrale care definesc această calificare, 
din perspectiva diferitelor standarde (în special, a standardelor de competență profesională). 
Un absolvent de învățământ pedagogic nu poate să aibă alte competențe decât cele care-i 
sunt cerute (inclusiv prin descriptori) unui profesor debutant. La evaluarea pregătirii, 
standardul de calificare ar putea lua în calcul și o probă practică la examenul de licență. Este 
aproape inadmisibil ca, în secolul XXI, un tânăr absolvent să-și demonstreze calificarea doar la 
modul teoretic, pentru o profesie cât se poate de practică, precum este cea didactică. 
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Document: Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 
2011-2020 

HG 523 din 11.07.2011 

Aspecte relevante reglementate (conținutul politicii): 

72. Instituțiile de formare profesională inițială și continuă: 

a) sincronizează formarea profesională a cadrelor didactice și de conducere cu principiile 
educației incluzive promovate prin documentele de politici naționale și internaționale; 

b) participă la elaborarea/actualizarea politicilor de formare profesională inițială și continuă a 
cadrelor didactice în conformitate cu prevederile educației incluzive; 

c) elaborează și implementează curricula de formare inițială și continuă a cadrelor didactice din 
perspectiva educației incluzive; 

e) aplică tehnologii educaționale avansate de formare profesională inițială și continuă. 

Aspecte critice:  

Așteptările de la furnizorii de formare inițială în aria educației incluzive sunt foarte ambițioase, 
însă au fost mai puțin însoțite și de măsuri adecvate de sprijin (metodologic, de finanțare etc.). 
Deși s-au făcut progrese din 2011 până în prezent, mai ales la nivel de politici și regulamente, la 
nivelul beneficiarului incluziunea nu se simte la modul conștient și consecvent. Incluziunea nu 
se întâmplă doar la nivel școlii sau al clasei, ci trebuie să fie o stare de spirit a societății, a 
comunității locale ce are mai mare nevoie.  

Din 2017, educația incluzivă este unitate de curs obligatorie în cadrul Modulului 
psihopedagogic de formare a cadrelor didactice în învățământul superior (ciclurile I și II), dar 
este abordată și în formarea continuă a profesorilor. 

La nivel teoretic și de pregătire a profesorilor demersurile sunt avansate, însă implementarea 
este dificilă mai ales atunci când nivelul economic este scăzut, când nu se poate asigura 
finanțare pentru dotarea optimă a școlilor și pentru programe sociale prin care sunt sprijiniți 
elevii cu probleme. 

Recomandări: 

Așa cum s-a văzut în pandemie, resursele pentru profesorii care lucrează cu copiii în risc de 
excluziune au fost insuficiente; aplicarea de tehnologii educaționale avansate (inclusiv 
tehnologii asistive dedicate) presupune un nivel de investiții și programe speciale la nivel 
național. 

• Finanțarea consistentă a programelor privind educația incluzivă 

• Proiecte comunitare prin care se promovează educația incluzivă. 

• Formarea care include obligatoriu demonstrații practice de „clasă incluzivă”. 

• Colaborarea cu ONG-urile de profil și implicarea lor inclusiv în procesul didactic. 

 

Document: Regulamentul-cadru cu privire la mobilitatea academică în învățământul superior 

HG 56 din 27.01.2014 

Aspecte relevante reglementate (conținutul politicii): 
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34. Participarea cadrelor didactice la programe de mobilitate este recunoscută, în conformitate 
cu reglementările legislative și normative în vigoare, pentru cursurile de formare continuă a 
cadrelor didactice şi pentru avansarea în cariera didactică și managerială. 

Aspecte critice:  

Mobilitățile asigurate prin programele Uniunii Europene și prin alte tipuri de programe 
transfrontaliere constituie excelente și veritabile oportunități de învățare atât în învățământul 
superior, cât și în cel general. Din păcate, de multe ori, instituțiile din care participă beneficiarii 
nu câștigă nimic de pe urma acestor experiențe. Profesorii merg, vizitează, dar nu aduc nimic 
acasă, nu își îmbunătățesc practica didactică.  

Recomandări: 

Simpla participare într-un proiect de mobilități nu garantează că profesorul s-a dezvoltat 
profesional și că poate justifica astfel avansarea în carieră. Este nevoie de produse concrete 
prin care să demonstreze creșterea: un modul de curs, o nouă metodă sau strategie didactică, 
o cercetare în parteneriat etc. Creditele ar trebuie să recompenseze punerea practică în 
aplicare a celor învățate în astfel de proiecte, nu simpla participare la ele. 

 

2. Formarea continuă 

Document: Codul Muncii al Republicii Moldova  

Aspecte relevante reglementate (conținutul politicii): 

Articolul 213. Drepturile și obligațiile angajatorului în domeniul formării profesionale 

(1) Angajatorul este obligat să creeze condițiile necesare și să favorizeze formarea profesională 
și tehnică a salariaților care urmează instruirea în producție, se perfecționează sau studiază în 
instituții de învățământ, fără scoatere din activitate. 

(2) În cadrul fiecărei unități persoană juridică, angajatorul, în comun cu reprezentanții 
salariaților, întocmește și aprobă anual planurile de formare profesională. 

(3) Condițiile, modalitățile și durata formării profesionale, drepturile și obligațiile părților, 
precum și volumul mijloacelor financiare alocate în acest scop (în mărime de cel puțin două la 
sută din fondul de salarizare al unității), se stabilesc în contractul colectiv de muncă sau în 
convenția colectivă. 

(4) În cazul în care participarea salariaților la cursurile sau stagiile de formare profesională este 
inițiată de angajator, toate cheltuielile aferente sunt suportate de către acesta. 

Aspecte critice:  

Nevoile angajatorului și ale salariatului în ceea ce privește formarea continuă trebuie să 
coincidă. Angajatorul poate investi în formarea angajatului doar dacă acesta își îmbunătățește 
competențele în beneficiul companiei.  

Dacă, spre exemplu, o companie implementează o nouă tehnologie, este normal să își dorească 
formarea angajaților pentru a lucra în mod optim cu aceasta. În cazul în care angajatul își 
dorește o nouă calificare, ce nu se regăsește în obiectul de activitate al companiei, este absurd 
să îi cerem angajatorului sprijin (financiar sau indulgența legată de absențe pentru participare 
la cursuri). Mai mult, după obținerea noii calificări, angajatul poate părăsi compania și prin 
aceasta poate aduce prejudicii angajatorului. 
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Apoi, legea nu specifică ce se întâmplă în cazul în care angajatorul nu alocă cel puțin două la 
sută din fondul de salarizare pentru formarea angajaților sau dacă este nevoit de împrejurări să 
cheltuie aceste resurse pe altceva.  

Recomandări: 

• Angajatorul poate avea obligația să creeze condițiile necesare și să favorizeze formarea 
profesională a salariaților, inclusiv să suporte toate costurile aferente acesteia, doar dacă 
formarea (inițiere, perfecționare, calificare) este strict legată de profilul de activitate al 
instituției. 

• Cele minimum 2% din fondul de salarizare pentru formarea personalului se pot transfera la 
începutul anului într-un cont special separat. Managerul nu are dreptul să schimbe destinația 
banilor pentru alte categorii bugetare decât anul următor și dacă aceștia rămân necheltuiți. 

• Dezvoltarea personală sau profesională a angajaților (inclusiv prin formare continuă), care nu 
are legătură directă cu profilul activității companiei, să fie încurajată a se desfășura în afara 
orelor de program și să fie finanțată din sursele proprii ale angajaților, din sponsorizări sau 
granturi.  

 

Document: Codul Educației al Republicii Moldova 

Aspecte relevante reglementate  
(conținutul politicii) 

Aspecte critice  Recomandări  

Definiția formării continue (Articolul 
3 și Articolul 126): 

formare continuă a adulților - 
componentă a învățării pe tot 
parcursul vieții, care asigură accesul 
continuu la știință, informație, 
cultură, în vederea adaptării flexibile 
a individului la noile realități 
socioeconomice în permanentă 
schimbare și în scopul dezvoltării 
competențelor necesare pentru 
activitatea profesională și socială; 

Articolul 126. Organizarea formării 
continue a adulților 

(1) Formarea continuă a adulților 
include: 

a) educația generală, prin care se 
asigură dezvoltarea generală a 
adulților sub aspect cultural, 
socioeconomic, tehnologic, 
ecologic; 

b) formarea profesională continuă, 
prin care se înțelege orice proces 
de instruire în cadrul căruia un 
salariat, având deja o calificare ori o 
profesie, își completează 
competențele profesionale prin 
aprofundarea cunoștințelor în 

„Învățarea pe tot parcursul 
vieții” cuprinde toate 
situațiile de învățare în care 
se implică o persoană și din 
care rezultă îmbunătățirea 
cunoașterii, know-how-ului, 
abilităților și competențelor 
și/sau calificărilor în scopuri 
personale, sociale sau 
profesionale (definiție 
CEDEFOP, 2011).  

Învățarea se poate 
desfășura formal, non-
formal sau informal, toate 
cele trei forme fiind la fel de 
importante.  

Codul Educației al Republicii 
Moldova pune, conceptual, 
formarea continuă a 
adulților mai degrabă într-un 
cadru 
formal/instituționalizat și 
amănunțit reglementat. 

„Formarea profesională 
continuă” îmbină, de fapt, 
două concepte: formarea 
continuă (în cadrul unei 
profesii) și formarea 
profesională (în vederea 

• Redefinirea formării 
continue pentru a 
include toate cele trei 
paliere: formal, non-
formal, informal cu 
exemplele lor de 
manifestare. 

• Decuplarea educației 
formale, prin care se 
obțin 
calificări/recalificări 
(caracter ocazional), de 
formarea continuă 
(caracter permanent). 

• Regulamentul de 
formare continuă a 
adulților nu poate 
reglementa decât tipurile 
de educație formale, 
încheiate cu diplome 
recunoscute de către 
stat.  

• Fiecare domeniu de 
activitate poate avea 
propria viziune în ceea 
ce privește formarea 
propriilor angajați - 
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domeniul specialității de bază sau 
prin deprinderea unor noi metode 
sau procedee aplicate în cadrul 
specialității respective. 

(2) Statul garantează adulților 
formarea competențelor digitale de 
bază, în condițiile stabilite de 
Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării. 

(3) Formarea continuă a adulților se 
realizează în conformitate cu 
Regulamentul de formare continuă a 
adulților, aprobat de Guvern. 

(4) Formele de organizare a formării 
continue a adulților sunt: 

a) cu frecvență; 

b) cu frecvență redusă; 

c) la distanță. 

obținerii unor noi calificări/ 
recalificări). 

Formarea continuă în 
accepțiune internațională 
are caracter deschis și 
dinamic, și se poate realiza 
într-o mulțime de moduri, 
setări și medii - nu doar prin 
cursuri cu prezență și 
evaluare formală. Formarea 
continuă poate fi formală, 
non-formală și informală, și 
poate îmbunătăți 
competențele personale, 
sociale sau profesionale.  

Din această perspectivă, 
Codul Educației recunoaște, 
în principal, doar formarea 
continuă formală, derulată 
de instituții specializate, 
organizată sub forma de 
cursuri față în 
față/hibrid/online, finalizată 
cu examen și cu obținerea 
unei diplome.  

descentralizarea 
domeniului.  

• Formele de organizare 
a CURSURILOR de 
formare continuă a 
adulților sunt: 

a) cu frecvență; 

b) cu frecvență redusă; 

c) la distanță;  

d) hibrid/blended. 

Tipurile instituțiilor de învățământ 
(Articolul 15) 

instituție specializată de învățământ 
de formare continuă - institut. 

Articolul este foarte 
restrictiv.  

Orice instituție poate livra 
formare continuă, atâta timp 
cât deține expertiză în acel 
domeniu de activitate. Este 
opțiunea instituției dacă se 
acreditează pentru a oferi 
diplome recunoscute de 
către Ministerul 
Educației/Ministerul Muncii.  

În mediul privat, sunt 
importante nu diplomele 
„recunoscute” ale 
angajaților, ci abilitățile lor și 
valoarea adăugată pe care o 
aduc în companie.  

Specializarea unei instituții 
în formarea continuă se 
dobândește oficial prin 
probarea competențelor, 
dotărilor și utilităților în 
cadrul unei proceduri de 
acreditare sau de autorizare 
specifice. O universitate, de 
exemplu, nu poate fi de 

Articolul a fost revizuit 
prin HG 193/2017. 

Orice instituție (de stat, 
privată, ONG) care 
deține expertiză într-un 
domeniu poate livra 
formare continuă, 
eliberând certificate 
proprii, naționale sau 
internaționale. În cazul în 
care aspiranții la 
formarea continuă 
doresc să obțină un 
certificat  recunoscut de 
către Ministerul 
Educației și Cercetări, ei 
vor opta pentru un 
furnizor de formare 
autorizat sau acreditat 
de către ANACEC.  
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principiu o instituție de 
formare continuă, din 
moment ce misiunea ei este 
legată de formarea inițială. 
Abordarea și publicul celor 
două tipuri de formare este 
diferit. 

Reglementarea formării continue 
(Articolul 126) 

Formarea continuă a adulților se 
realizează în conformitate cu 
Regulamentul de formare continuă a 
adulților, aprobat de Guvern. 

Regulamentul de formare 
continuă a adulților, aprobat 
de Guvern, nu poate 
reglementa la modul strict o 
piață liberă, implicit 
formarea continuă în 
multitudinea ei de forme de 
manifestare.  

Formularea limitelor de 
aplicabilitate. 

Regulamentul de formare 
continuă a adulților în 
versiunea actuală, 
aprobată de Guvern, 
poate fi aplicabil doar în 
cazul furnizorilor 
acreditați de ANACEC și 
care primesc taxe de 
participare din fonduri 
publice.  

Asigurarea calității (Articolul 115) 

(2) Agenția Națională de Asigurare a 
Calității în Educație și Cercetare are 
următoarele atribuții și 
responsabilități: 

d) evaluează, pe bază contractuală, 
instituțiile ofertante de programe de 
formare profesională, precum și 
programele acestora, în vederea 
autorizării de funcționare provizorie, 
acreditării și reacreditării în 
învățământul profesional tehnic, în 
învățământul superior și în formarea 
continuă. 

Comisia de profil în 
domeniul formării 
profesionale continue din 
cadru ANACEC este 
compusă doar din cadre 
didactice universitare. Acest 
lucru nu este greșit, în 
situația în care doar 
universitățile au puterea 
economică și prestanța de a 
propune programe de 
formare continua 
autorizate/acreditate.  

Dacă, în schimb, ANACEC se 
adresează și mediului privat, 
și altor actori sociali, atunci 
și aceștia trebuie să fie 
reprezentați în comisie.  

Comisia de profil în 
domeniul formării 
profesionale continue 
din cadru ANACEC 
trebuie să aibă o mai 
mare bază de 
reprezentare - mediul 
public și mediul privat, 
teoreticieni și practicieni, 
formatori recunoscuți în 
mediul economic, 
reprezentanți ai 
asociațiilor profesionale 
etc. 

Finanțarea formării continue a 
adulților (Articolul 127) 

Formarea continuă a adulților se 
finanțează din mijloace achitate de 
persoane fizice și juridice, din 
mijloace ale asociațiilor profesionale 
și ale patronatelor, din sponsorizări, 
donații, taxe pentru studii, 
contribuții personale, fonduri 
externe (proiecte) și din alte surse 
legale. 

Realitatea arată că statul 
este cel mai mare plătitor 
pentru formarea continuă a 
angajaților, mai ales în 
sistemul de învățământ, or, 
tocmai el lipsește din acest 
articol.  

Nu există o abordare în care 
să fie prezentate 
mecanisme de finanțare 
adaptate diferitelor categorii 
de programe de 
formare/care corespund 
unor nevoi diferite: de 
exemplu, programe 

Formarea continuă a 
adulților se finanțează:  

1. De către stat, atunci 
când angajații 
beneficiază de formare 
continuă conform legii 
sau la cererea 
ministerelor de resort. 

2. Din mijloace achitate 
de persoane fizice și 
juridice, din mijloace ale 
asociațiilor profesionale 
și ale patronatelor, din 
sponsorizări, donații, 
taxe pentru studii, 
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naționale de formare, 
bazate pe nevoi la nivel de 
sistem - programe de 
abilitare curriculară atunci 
când au schimbări la nivelul 
programelor școlare. 

contribuții personale, 
fonduri externe 
(proiecte) și din alte 
surse legale. 

3. Pentru a cheltui banul 
public în mod 
responsabil, taxele de 
participare din fonduri 
publice se achită doar 
către furnizorii de 
formare continuă 
acreditați/autorizați. 

Formarea personalului didactic 
(Articolul 72) 

(1) Formarea inițială a profesorilor, 
metodiștilor, psihologilor și 
psihopedagogilor din învățământul 
profesional tehnic se realizează în 
instituțiile de învățământ superior, 
iar a profesorilor de discipline de 
specialitate și a pedagogilor sociali 
din căminele pentru elevi - în 
instituțiile de învățământ profesional 
tehnic post-secundar non-terţiar şi 
în cele de învățământ superior, în 
cadrul programelor de profil. 

Formarea personalului 
didactic are cel puțin două 
componente: formarea 
inițială și formarea continuă.  

În oglindă, este nevoie să 
se specifice, în același 
articol, și formarea 
continuă. De exemplu: 
Formarea continuă a 
profesorilor, metodiștilor, 
psihologilor și 
psihopedagogilor din 
învățământul profesional 
tehnic se realizează în 
instituțiile de formare 
continuă 
autorizate/acreditate de 
ANACEC (formare 
acreditată), de ONG-uri 
și alte instituții cu profil 
educațional (formare 
non-formală 
recunoscută) cu ocazia 
participării în proiecte 
interne sau 
internaționale, 
conferințe și seminare, 
vizite de studiu, 
elaborare de publicații 
etc. 

Drepturile și garanțiile sociale ale 
personalului didactic, ştiinţifico-
didactic și științific (Articolul 134) 

b) dreptul, garantat de stat, la stagii 
de formare profesională în domeniul 
activității didactice, cel puțin o dată 
la trei ani. 

Caracter foarte general. 
„Garantat de stat” se 
subînțelege „plătit de stat”. 
Lipsește elementul 
cantitativ. 

Un exemplu de 
reformulare ar fi: Statul 
asigură stagii de formare 
profesională în domeniul 
activității didactice de 
minimum 150 de ore 
auditoriale, cel puțin o 
dată la cinci ani (pentru a 
se corela cu procesul de 
atestare).  

 

Document: Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților 
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HG 193 din 24.03.2017 

Aspecte relevante reglementate (conținutul politicii): 

22. Formarea profesională continuă este ulterioară formării profesionale inițiale și asigură 
adulților dezvoltarea competențelor profesionale deja deținute sau dobândirea de noi 
competențe profesionale. 

24. Prestatorii de formare profesională continuă a adulților își realizează scopurile statutare în 
domeniul educațional prin: 

1) cursuri organizate de angajatori în cadrul unității proprii sau de instituțiile specializate în 
formarea profesională; 

2) recalificare, perfecționare sau specializare profesională, oferite atât de învățământul 
profesional tehnic și superior, cât și de prestatorii de programe de formare profesională 
continuă; 

3) stagii de practică și de specializare în unități din țară sau din străinătate; 

4) învățare la locul de muncă; 

5) seminare, conferințe, mese rotunde, ateliere și cursuri de formare continuă la distanță. 

25. Formarea profesională continuă se realizează la meseriile (profesiile), specialitățile, 
specializările incluse în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova și în nomenclatoarele 
respective ale meseriilor, specialităților și specializărilor din Republica Moldova. 

31. Programele de formare profesională continuă a adulților sunt organizate în instituțiile 
educaționale de formare profesională continuă și în alte tipuri de instituții/organizații de stat 
ori private, care sunt supuse autorizării/acreditării și sunt abilitate pentru această activitate în 
conformitate cu legislația în vigoare. 

53. Prestatorii de formare a adulților trebuie să prezinte dovezi că realizează programele de 
formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare 
programei de pregătire și, respectiv, care au pregătirea psihopedagogică specifică educației 
adulților, conform standardelor ocupaționale. 

54. Prestatorii de formare a adulților pot organiza programe de formare profesională, finalizate 
cu eliberarea certificatelor de perfecționare, de specializare sau de recalificare profesională cu 
recunoaștere națională, numai în cazul în care au prevăzut în statut activități de formare 
profesională continuă și sunt autorizați conform legislației ce reglementează modul de evaluare 
externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de 
studii și a instituțiilor. 

56. Programele de formare profesională continuă în cadrul învățării pe tot parcursul vieții se 
supun evaluării în vederea acreditării sau autorizării de funcționare provizorie, în condițiile legii. 

57. După obținerea acreditării, programele de studii și instituțiile de formare continuă a adulților 
sunt supuse evaluării externe periodic, în vederea reacreditării, cel puțin o dată la cinci ani. 

59. Instituțiile de învățământ superior care au obținut acreditare pentru cel puțin un program 
de studii de la ciclul I - studii superioare de licență sau studii superioare integrate într-un 
domeniu de formare profesională - sunt în drept să organizeze programe de formare 
profesională continuă de maximum 600 de ore/20 de credite de studii în acest domeniu, după 
aprobarea respectivelor programe de către Senatul instituției de învățământ, fără a solicita 
evaluarea externă a programelor respective în vederea autorizării de funcționare provizorie. 

65. Instituțiile și organizațiile care oferă programe de formare continuă a adulților sunt 
finanțate din următoarele surse: 
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1) mijloacele achitate de persoanele fizice și juridice prin taxe pentru studii, fonduri externe 
(proiecte); 

2) mijloacele asociațiilor profesionale și ale patronatelor; 

3) mijloacele oferite din sponsorizări și donații; 

4) veniturile din alte activități legale. 

Aspecte critice:  

Formarea continuă este ulterioară formării inițiale pentru fiecare nouă calificare. Dezvoltarea 
competențelor profesionale deja deținute sau dobândirea de noi competențe profesionale se 
produce în interiorul calificării deținute deja. Formal, pregătirea pentru o nouă calificare, ce nu 
are nicio legătură cu cea deținută, poate fi considerată formare inițială. Un profesor nu poate 
dobândi calificarea de agent vamal „prin formare continuă”, pentru că aceasta este o altă 
profesie, pentru care nu are competențe inițiale. 

Terminologia internațională, în general, propune: 

1. Formare inițială (pentru o profesie/calificare) 

2. Formare profesională pentru recalificare 

3. Formare continuă, care îmbracă două sensuri: 

• sens larg, reprezentând orice activitate de învățare pe parcursul vieții; 
• sens restrâns, reprezentând activitățile de învățare care oferă perfecționare sau 

specializare în cadrul unei profesii.  

Prezentul regulament amestecă prevederile formării profesionale care vizează reconversia sau 
recalificarea cu formarea continuă autorizată/acreditată și cu formarea continuă „la liber”.  

Trebuie făcute departajări clare între cele trei forme. Un angajator privat nu poate fi impus ca, 
pe banii săi, să ofere doar cursuri care vizează „specializările incluse în Clasificatorul 
ocupațiilor din Republica Moldova și în nomenclatoarele respective ale meseriilor”. Dimpotrivă, 
în mediul privat, cele mai populare cursuri sunt cele care vizează dezvoltarea competențelor 
transversale (comunicare eficientă, negociere, consolidarea echipei, managementul timpului 
etc.) și care nu se regăsesc în nomenclatoare.  

Instituțiile de învățământ superior sunt avantajate în procesul de acreditare/autorizare a 
programelor de formare continuă. Poate că și din această cauză, Republica Moldova întâmpină 
dificultăți în: 

• crearea unui corp profesionist de formatori; 
• livrarea unor programe utile și aplicate;  
• evitarea repetării cursurilor din formarea inițială la formarea continuă. 

De asemenea, constatăm confundarea instituțiilor de formare continuă cu cele de formare 
inițială (în mare sunt cam aceleași).  

Cadrele didactice universitare au experiență în livrarea formării inițiale, bazele profesiei, 
cercetare teoretică sau aplicată în domeniu. Aceste funcții nu se pot echivala cu cele ale 
profesiei de formator - care este specialist în educația practică a adulților. Pedagogul educă 
copii și tineri, andragogul educă adulți. 

Formatorul nu predă lecția - formatorul construiește pe experiența participanților și este un 
facilitator al învățării. 

Recomandări: 
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Este nevoie de clarificări conceptuale și de simplificarea Regulamentului cu privire la formarea 
continuă a adulților pe trei secțiuni:  

• Secțiunea 1 - Recomandări generale care se adresează tuturor prestatorilor și 
beneficiarilor de formare continua și educație a adulților, cu trimitere la legile ce 
garantează dreptul și accesul. 

• Secțiunea 2 - Reguli privind cursurile de recalificare.  
• Secțiunea 3 - Reguli privind formarea continuă autorizată/acreditată de către 

instituțiile abilitate.  

Autoritățile pot monitoriza și evalua doar instituțiile și programele autorizate/acreditate, 
precum și prestatorii care livrează formare continuă pe bani publici. Piața liberă este auto-
reglementată prin cerere și ofertă, și trebuie să își mențină caracterul de independență. 

Formarea continuă este prin definiție trans-/inter-/pluri- disciplinară și, de cele mai multe ori, 
vizează competențe transversale. Doar formal ea se poate corela cu standardele unei meserii 
din nomenclator. În schimb, programele de reconversie și recalificare pot fi corelate integral cu 
prevederile Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova și cu nomenclatoarele meseriilor. 
Este necesară o distincție conceptuală în acest sens.  

În procesul de autorizare/acreditare a furnizorilor de formare continuă, nicio instituție nu 
trebuie avantajată de lege. Fiecare trebuie să facă dovada resurselor, expertizei, a resurselor 
umane și materiale, fără derogări de la reguli. O instituție de formare inițială nu poate fi automat 
recunoscută ca instituție de formare continuă, pentru că obiectivul activității este altul. Una 
este să pui bazele unei profesii, lucrând cu copii și tineri, și alta este să 
specializezi/perfecționezi practicieni adulți cu mare experiență.  

Drept urmare, este recomandat ca toți aspiranții la profesia de formator să treacă printr-un 
curs de Formare de formatori, încheiat cu evaluare practică/demonstrativă. Inclusiv cadrele 
didactice universitare care doresc să livreze formare continuă trebuie să se specializeze în 
educația adulților. 

 

Document: Metodologia de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare 
provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, 
superior și de formare continuă […] 
Aspecte relevante reglementate (conținutul politicii): 

2. Program de studiu/program de formare profesională/program de formare continuă a 
adulților - totalitate a activităților de proiectare, organizare, conducere și realizare a predării, 
învățării, cercetării, creației artistice și evaluării, care asigură formarea într-un domeniu 
ocupațional și academic în conformitate cu cadrul normativ în vigoare și conduce la obținerea 
unei calificări certificate de către un organism abilitat. 

4. Prezenta Metodologie reglementează cadrul conceptual, normativ și procedural de evaluare 
externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de 
studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă de 
toate tipurile și formele de organizare a învățământului, pe niveluri și cicluri, în conformitate cu 
Codul Educației și cu Clasificarea Internațională Standard a Educației (ISCED-2011). 

5. Prezenta Metodologie este aplicabilă următoarelor categorii de persoane: 

1) reprezentanții instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă a 
adulților din Republica Moldova - rectori/directori, prorectori/vicedirectori, decani, prodecani, 
șefi de catedre/departamente, comunități educaționale (elevi, studenți, masteranzi, 
doctoranzi, cadre didactice, cercetători științifici, personal administrativ și auxiliar). 
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6. Programele de studii și instituțiile de învățământ sunt supuse evaluării externe a calității o 
dată la cinci ani sau la expirarea termenului autorizării de funcționare provizorie ori acreditării 
acestora, în baza prezentei Metodologii. 

14. Evaluarea calității în învățământul profesional tehnic și de formare continuă vizează: 

1) capacitatea instituțională; 

2) eficiența educațională, inclusiv rezultatele școlare; 

3) calitatea programelor de formare profesională; 

4) managementul instituțional al calității; 

5) concordanța dintre evaluarea internă și situația reală. 

19. Inițierea procedurii de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare 
provizorie a programului de studiu și/sau a instituției de învățământ se realizează, dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții: 

3) instituția de învățământ în domeniul formării continue a adulților: 

a) solicită un nou program de formare profesională continuă, care se regăsește în 
Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, Nomenclatorul 
domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor, Clasificatorul ocupațiilor și 
este înscris în Registrul național al calificărilor; 

b) este interesată în inițierea și desfășurarea activității de învățământ și de furnizare a 
educației și este fondată în baza legislației în vigoare. 

Aspecte critice:  

ANACEC propune o singură metodologie, care vizează: 

• autorizarea de funcționare provizorie; 
• acreditarea programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, 

superior și de formare continuă.  

Din studiul metodologiei rezultă că autorizarea funcționării unei instituții educaționale depinde, 
de fapt, de programele pe care le propune către acreditare. De aici se naște un potențial 
conflict - este autorizată instituția, este acreditat programul sau instituția este autorizată să 
funcționeze prin acreditarea programului?  

Apoi, prin aceeași metodologie, se acreditează trei tipuri de programe extrem de diferite: 

1. Programe de studii universitare (formare inițială); 

2. Programe de calificare/recalificare (formare profesională); 

3. Programe de formare continuă standardizate de durată scurtă, medie și lungă. 

Discuțiile cu managerii universităților și cu furnizorii de formare continuă au condus la câteva 
concluzii clare: 

 • acreditarea programelor la fiecare cinci ani este costisitoare; 

• acreditarea pe o durată de cinci ani face ca programele să fie lipsite de flexibilitate; 

• acreditarea este un proces rigid, formal, de suprafață, condiționat mai degrabă de existența 
resurselor; 

• metodologia de acreditare descurajează furnizorii mici de a livra formare recunoscută de stat; 
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• folosirea aceleiași metodologii pentru formarea inițială și formarea continuă nu funcționează, 
din moment ce organizarea, abordarea, publicul și țintele sunt diferite;  

• acreditarea în strictă dependență de un standard profesional creează dificultăți în 
conceperea programelor de formare continuă trans-disciplinare/cross-curriculare; 

• acreditarea instituției și nu a programelor ar aduce mult mai multe beneficii, inclusiv 
flexibilizarea și ajustarea programelor la nevoile și disponibilitățile beneficiarilor, introducerea 
mai rapidă a inovației și a schimbărilor în formarea inițială și continuă, sporirea atractivității 
ofertei de formare etc. 

Recomandări: 

În cazul în care se menține acreditarea programelor ca politică de asigurare a calității, 
propunem elaborarea de metodologii distincte și specifice pentru:  

• Programe de studii universitare (formare inițială); 
• Programe de calificare/recalificare (formare profesională); 
• Programe de formare continuă.  

Pentru a ține pasul cu inovațiile, tehnologia și schimbările de politică educațională, furnizorii de 
formare continuă trebuie să aibă libertatea de a schimba curriculumul până la 50%, precum și 
modalitatea de livrare, fără a fi nevoiți să reacrediteze programele.  

Taxele de acreditare, mai ales la formarea continuă, trebuie corelate cu indicatorii macro-
economici și cu posibilitățile de plată ale furnizorilor.  

Selecția evaluatorilor programelor de formare trebuie să asigure transparența, expertiza reală 
și imparțialitatea procesului. De asemenea, evaluatorii au nevoie de instruire în evaluarea unui 
curriculum de formare.  

Acreditarea instituției și nu a programelor poate fi o soluție viabilă și mai puțin costisitoare, cu 
condiția ca ANACEC să aibă o capacitate de monitorizare crescută și un sistem standardizat 
de evidență a ofertei fiecărui furnizor actualizat în timp real.  

Încurajăm ca universitățile să fie văzute de legiuitor drept instituții furnizoare de educație 
inițială. Acesta este scopul lor principal. Pentru a deveni furnizori de formare continuă, ele 
trebuie să facă dovada capacităților în aceeași măsură precum un furnizor privat. 

 
Document: Anexa nr. 6 la Metodologia de evaluare externă a calității în vederea autorizării de 
funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ 
profesional tehnic, superior și de formare continuă 

Aspecte relevante reglementate (conținutul politicii): 

Standard de acreditare 1. Politici pentru asigurarea calității 
Standard de acreditare 2. Proiectarea și aprobarea programelor de formare profesională 
continuă 
Standard de acreditare 3. Învățarea, predarea și evaluarea centrate pe formabil 
Standard de acreditare 2. Proiectarea și aprobarea programelor de formare profesională 
continuă 
Standard de acreditare 4. Înscrierea, evoluția, recunoașterea și dobândirea de certificări de 
către formabili 
Standard de acreditare 5. Personalul didactic 
Standard de acreditare 6. Resursele de învățare și sprijinul pentru formabili 
Standard de acreditare 7. Managementul informației 
Standard de acreditare 8. Informații de interes public 
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Standard de acreditare 9. Monitorizarea continuă și evaluarea periodică a programelor de 
formare profesională continuă 
Standard de acreditare 10. Asigurarea externă a calității în mod ciclic 
Aspecte critice:  

Formularea criteriilor și indicatorilor de performanță indică faptul că acestea sunt elaborate mai 
curând de experți din formarea inițială, pentru formarea inițială (programe de studii 
universitare).  

Terminologia internațională a formării continue, după care se redactează programele, este 
sensibil diferită datorită rolurilor pe care le au actorii principali. E adevărat, Ghidul de evaluare 
externă a programelor de formare continuă (ediția a 2-a, revizia 1, 2023) particularizează 
indicatorii pentru formarea continuă însă terminologia este comună cu celelate tipuri de 
programe. De exemplu: predare-învățare-evaluare sau curriculum pe discipline.   

Chiar daca în Republica Moldova universitățile par să dețină monopolul și asupra formării 
continue, în alte țări rolurile sunt mult mai împărțite și specializate. 

Recomandări: 

• Elaborarea unor alte standarde, criterii și indicatori pentru formarea continuă, folosind 
terminologia specifică. 

• Finalitățile unui program de formare continuă diferă mult față de cele ale unui program de 
studiu. Drept urmare, cerințele la acreditare trebuie să fie diferite. 

 

Document: REGULAMENTUL de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, 
profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică 

Aspecte relevante reglementate (conținutul politicii): 

5. Atestarea cadrelor didactice este benevolă și se realizează o dată la cinci ani pentru 
confirmarea sau conferirea consecutivă a gradului didactic doi, unu și superior. 

6. Tinerii specialiști și deținătorii diplomelor de master în Științe ale Educației/la disciplina 
predată, care au studii superioare inițiale în domeniul de activitate sau la disciplina predată, 
sunt în drept să participe la procesul de atestare după minimum doi ani de activitate didactică. 

25. În perioada premergătoare atestării, pe parcursul a cinci ani de activitate, solicitanții de 
grade didactice participă la activități de formare continuă formale și non-formale, organizate 
de entități de drept public sau privat autorizate în acest scop, care vizează pregătirea 
psihopedagogică, de specialitate, metodică și tehnologică, organizează și desfășoară diverse 
activități educaționale și extra-curriculare în baza Hărții creditare și metodologiei cuantificării, 
acumulării și recunoașterii creditelor profesionale. 

32. Cadrele didactice realizează în perioada premergătoare atestării, precum și în anul atestării, 
activități prevăzute în Harta creditară și metodologia cuantificării, acumulării și recunoașterii 
creditelor profesionale în vederea acumulării creditelor profesionale. 

Aspecte critice:  

Regulamentul de atestare a cadrelor didactice este unul dintre cele mai bune documente de 
politici care vizează formarea continuă a personalului didactic. Are menirea de a-i ține pe 
profesori motivați și responsabili față de propria dezvoltare profesională și de carieră.  
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Totuși, articolul 5 al Regulamentului spune că atestarea este benevolă și se realizează o dată la 
cinci ani, pentru confirmarea sau conferirea consecutivă a gradului didactic doi, unu și 
superior. 

Din studiul statisticilor oficiale, observăm că o parte importantă a corpului didactic, de diverse 
vârste, nu dețin grade didactice și, probabil, nici nu au intenția de a obține aceste grade. În 
cazul dat, există puține pârghii legale prin care dascălii pot fi încurajați să acceseze formarea 
continuă, deși ea este obligatorie pentru toate cadrele didactice. 

Ca exemple internaționale putem menționa Finlanda, cu trei zile de formare obligatorie pe an 
pentru toți profesorii, Singapore cu 100 de ore de formare anual pentru toți profesorii, 
indiferent de nivelul lor de măiestrie didactică, România cu 360 de ore (90 de credite) la fiecare 
cinci ani. 

Recomandări: 

Recomandăm ca și profesorii care nu sunt angrenați în procesul de atestare să beneficieze de 
formare continuă. În cazul celor fără grade didactice, măcar programele pe direcții strategice 
ale MEC (curriculum, evaluare, didactică) trebuie să fie obligatorii și gratuite.  

Propunem elaborarea unei Hărți creditare de bază pentru profesorii fără grade didactice, care 
doresc să se mențină în învățământ. Numărul minim de credite ar trebuie sa fie de 10-300 de 
ore la fiecare cinci ani. Din acestea, formarea față în față ar trebui să reprezinte minimum trei 
zile pe an/15 zile la cinci ani (120 de ore). Restul de 180 de ore vor reprezenta activități 
individuale. MEC și/sau APL vor finanța măcar 50% din costul formării. 

 

Document: Harta creditară și metodologia cuantificării, acumulării și recunoașterii creditelor 
profesionale 

Aspecte relevante reglementate (conținutul politicii): 

I. Cursuri organizate în/de instituțiile specializate de formare continuă 

Formarea profesională continuă pe parcursul a cinci ani (în instituții educaționale de formare 
profesională continuă, universități, centre de excelență și alte tipuri de instituții de învățământ, 
precum și entități prestatoare de servicii educaționale care dispun de formare profesională 
continuă, autorizate pentru funcționare provizorie sau acreditare și abilitate pentru această 
activitate în conformitate cu legislația în vigoare). 

1. Cursuri, stagii, ateliere, training-uri și alte forme prevăzute de actele normative, la didactica de 
specialitate. 75 de ore auditoriale și 225 de ore de activitate individuală - în total, 300 de ore - 
OBLIGATORIU. 

2. Cursuri, stagii, ateliere, training-uri și alte forme prevăzute de actele normative, în funcție de 
necesitățile de formare (la nivel raional, municipal etc.). 75 de ore auditoriale și 225 de ore de 
activitate individuală - în total 300 de ore - OBLIGATORIU. 

25. În perioada premergătoare atestării, pe parcursul a cinci ani de activitate, solicitanții de grade 
didactice participă la activități de formare continuă formale și non-formale, organizate de entități 
de drept public sau privat autorizate în acest scop, care vizează pregătirea psihopedagogică, 
de specialitate, metodică și tehnologică, organizează și desfășoară diverse activități 
educaționale și extra-curriculare în baza Hărții creditare și metodologiei cuantificării, acumulării 
și recunoașterii creditelor profesionale.  

Aspecte critice:  

Câteva probleme au fost identificate în implementarea Hărții creditare: 
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• Majoritatea profesorilor lasă pentru ultimii doi ani (din cei cinci) acumularea creditelor.  

• Programele la care sunt încurajați să participe profesorii sunt programe-„mamut”, care îi 
dislocă din mediul profesional pentru o perioadă prea mare. 

• Opțiunile profesorilor sunt limitate de către plătitorul cursurilor. Cu alte cuvinte, dacă școala 
plătește, profesorul este obligat să participe la programe de 20 de credite (600 de ore!) acolo 
unde este trimis. 

• Marii furnizori, în special universitățile, au conceput programe de tip MIX, cu de toate, pe care 
le livrează în blocuri unitare.  

• Sistemul de acreditare și de plată a cursurilor de formare contribuie la acest disconfort, pe 
care-l resimte profesorul atunci când participă la formare mai multe săptămâni (75/150 de ore 
auditoriale într-un singur bloc!!!). 

Recomandări: 

Este nevoie de mai multe acțiuni de conștientizare din partea decidenților și administratorilor 
sistemului de formare continuă. Nu e suficient să le spunem profesorilor că formarea continuă 
poate fi făcută în decurs de cinci ani și NU în anul al cincilea, dacă nu se flexibilizează modalitățile 
de plată, acreditarea programelor și livrarea lor. 

Furnizorii de formare trebuie să propună demersuri de formare echilibrate, etapizate și modulare.  

Conform principiilor pieței libere și în baza nevoilor profesionale, un profesor trebuie să poată 
să aleagă (chiar dacă nu este el plătitorul): 

• să participe la un modul de didactică în anul 2 din 5 la furnizorul X; 
• să participe la un modul de dezvoltare profesională în anul 3 din 5 la furnizorul Y; 
• să participe la un modul de curriculum și evaluare profesională în anul 4 din 5 la furnizorul 

Z. 

Modelul universal al unui modul de formare continuă este: 

• formare față în față (săptămâna 1); 
• aplicarea ghidată a noilor concepte învățate la clasa de elevi și dezvoltarea unui 

portofoliu de activități (săptămâna 2-4); 
• formare de tip follow-up față în față (săptămâna 5); 
• evaluarea cursanților. 

 

Document: Standarde de Competență Profesională ale Cadrelor Didactice din învățământul 
General (2018) 

Aspecte relevante reglementate (conținutul politicii): 

Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general se 
aplică:  

• de către cadrele didactice, pentru autoevaluarea activității și elaborarea traseului de 
dezvoltare profesională; 

• de către evaluatorii externi, pentru determinarea nivelului calității activității cadrului 
didactic și elaborarea instrumentelor de evaluare; pentru elaborarea recomandărilor 
pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;  

• de către instituțiile abilitate în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice, pentru 
conceperea planurilor de învățământ în cadrul dezvoltării profesionale și elaborarea 
suportului curricular pentru respectivele activități. 
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Domeniul de competență 4. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ - descriptori 

4.1.1. Respectă cadrul normativ al dezvoltării profesionale continue și prevederile procedurale de 
planificare și evaluare a nivelului de pregătire profesională. 

4.1.2. Dezvoltă permanent competențele necesare realizării rolurilor profesionale asumate.  

4.1.3. Respectă orarul/programul stagiilor de dezvoltare profesională continuă. 

4.2.1. Elaborează Planul individual de dezvoltare profesională în conformitate cu prevederile 
planului de dezvoltare a școlii și cu propriile necesități de dezvoltare profesională. 

4.2.2. Stabilește contexte și finalități de dezvoltare profesională măsurabile și realizabile în 
perioada planificată.  

4.3.1. Organizează activitatea educațională, didactică, de specialitate, în baza unei teme de 
cercetare individuală.  

4.3.2. Racordează propria activitate la cerințele didacticii contemporane prin valorificarea 
achizițiilor profesionale inovatoare și experimentarea bunelor practici educaționale.  

4.3.3. Confirmă participarea și gradul de implicare (participant, raportor, formator etc.) la 
activități de dezvoltare profesională în școală, în afara școlii, la nivel regional, național, 
internațional, prin dovezi elocvente.  

4.3.4. Elaborează și diseminează materiale didactice proprii. 

4.3.5. Prezintă rapoarte anuale privind realizarea planului individual de dezvoltare profesională 
și aplicarea rezultatelor acestuia în procesul educațional. 

Aspecte critice:  

Standardele de Competență Profesională ale Cadrelor Didactice din învățământul General (2018) 
reprezintă în general un document de politici bine formulat însă pentru a fi aplicabil trebuie să 
fie racordat la toate realitățile sistemului de învățământ. „Dacă standardele sunt prea joase 
încurajează delăsarea, dacă sunt prea înalte demotivează”. Standardele realiste sunt cele 
dezirabile.  

Cerințele pentru profesia didactică sunt imense raportat la alte profesii si au darul de a descuraja 
pe cei care visează la un post didactic. Conform standardului 4, descriptorul 4.1.1., doar în 
domeniul dezvoltării profesionale cadrul didactic ar trebuie să cunoască minimum 10 documente 
(legi, regulamente, metodologii). Mai mult, „a respecta” nu este un verb acțional observabil. Toți 
profesorii respectă dar puțini cunosc sau se implică cu adevărat.  

Studiile TALIS (OECD) au arătat că relativ puțini profesori se implică în cercetare individuală sau 
colaborativă fie pentru că nu au competențe metodologice de cercetare fie preferă alte forme 
de dezvoltare profesională. Totuși descriptorul 4.3.1. ne spune că profesorul organizează 
activitatea educațională, didactică, de specialitate, în baza unei teme de cercetare individuală. 
În contextul actual, acest descriptor pare nerealist. 

Recomandări: 

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice vizează cel puțin următoarele aspecte, care 
reprezintă un ciclu complet: 

1. Planificarea DPC 

2. Participarea la DPC 

3. Experimentarea/aplicarea la nivelul clasei sau al școlii a noilor concepte învățate în cadrul DPC 



 
Evaluarea sistemului de formare profesională inițială și de formare continuă a cadrelor didactice din Republica Moldova 

116 
GEORGE PATAKI ȘI CIPRIAN FARTUȘNIC I WWW.IPRE.MD 

4. Raportarea DPC 

Recomandăm revizuirea și simplificarea descriptorilor domeniului de competență 4. 

Următorii descriptori îi considerăm relevanți și ar trebui să rămână într-o viitoare formă revizuită 
a standardelor: 

4.2.1. Elaborează Planul individual de dezvoltare profesională în conformitate cu prevederile 
planului de dezvoltare a școlii și cu propriile necesități de dezvoltare profesională. 

4.2.2. Stabilește contexte și finalități de dezvoltare profesională măsurabile și realizabile în 
perioada planificată.  

4.3.2. Racordează propria activitate la cerințele didacticii contemporane prin valorificarea 
achizițiilor profesionale inovatoare și experimentarea bunelor practici educaționale.  

4.3.3. Confirmă participarea și gradul de implicare (participant, raportor, formator etc.) la 
activități de dezvoltare profesională în școală, în afara școlii, la nivel regional, național, 
internațional, prin dovezi elocvente.  

4.3.4. Elaborează și diseminează materiale didactice proprii. 

4.3.5. Prezintă rapoarte anuale privind realizarea Planului individual de dezvoltare profesională 
și aplicarea rezultatelor acestuia în procesul educațional. 

 

Concluzii 

Cadrul de reglementare a formării inițiale și continue pare unul atotcuprinzător, stufos, 
rigid, bazat pe necesități imediate ale sistemului de învățământ. Are preponderent un rol 
normativ, administrativ și de ghidare a activității în domeniul formării, și oferă o viziune 
puternic centralizată a sistemului de învățământ, una care transmite mesajul că doar așa 
se pot elabora și implementa programele de formare pentru cadrele didactice. Influența 
mediului academic - concepție, terminologie, organizare - se regăsește în aproape toate 
documentele, chiar și în cele care nu se referă la învățământul superior și este insuficient 
contra-balansată de ideile, propunerile sau experiențele practicienilor, ale 
reprezentanților asociațiilor profesionale sau ale persoanelor cu expertiză din societatea 
civilă. 

Documentele (regulamente, metodologii) au fost elaborate în perioade diferite, de către 
grupuri de lucru diferite și cu priorități diferite, drept urmare, ele nu împărtășesc aceeași 
viziune sau terminologie. În alte situații, dimpotrivă, pentru a simplifica lucrurile, se 
folosește același aparat conceptual pentru domenii sensibil diferite. De exemplu, formarea 
continuă are aproape aceeași terminologie ca și formarea inițială, universitățile încercând 
să imprime chiar aceleași procese în organizare. Aceasta, în timp ce în plan internațional 
există o identitate distinctă a celor două categorii de formare. Literatura de specialitate 
dedicată acestui domeniu demonstrează specificitatea sistemului de formare inițială în 
comparație cu formarea continuă și diferențele legate de arie, finalități, roluri, abordări, 
actori, mecanisme, forme de organizare și finanțare etc.  

Alte probleme identificate în legislație se referă la: 

• Lipsa corelațiilor și trimiterilor precise la alte documente legislative în vigoare; 
• Definiții care au nevoie de actualizare pentru mai multă claritate; 
• Descrieri/viziuni diferite pentru același fenomen;  
• Lipsa diferențierii acolo unde aceasta se impune;  
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• Gradul mare de generalitate acolo unde este nevoie de specificitate; 
• Evitarea indicării surselor de finanțare publică și a cuantumului maximal acordat 

pentru fiecare tip de formare sau a unui reper prin care acesta poate fi 
determinat; 

• Lipsa informațiilor cu privire la consultarea actorilor sociali în elaborarea 
diverselor documente;  

• Rigiditate, lipsă a alternativelor, a opțiunilor de politică educațională; 
• Multitudine de obligativități și de cerințe la adresa cadrelor sau a instituțiilor, dar 

lipsesc specificațiile în cazul în care obligativitățile și cerințele nu sunt satisfăcute.  

Este nevoie de simplificarea cadrului legislativ, de clarificarea definițiilor și a termenilor, 
de mai multă flexibilitate și specificitate. Unificarea legislației este o soluție practică - se 
actualizează mai ușor și implică mai puține demersuri administrative/juridice. În loc de 400 
de prevederi în legi organice, hotărâri de guvern, ordine de ministru, regulamente, 
metodologii, atât furnizorul de formare, cât și cadrele didactice preferă să lucreze cu 
două-trei documente clare și edificatoare pentru toți factorii interesați. 

II. Nevoia de coerență între sistemul de formare inițială și cel de formare continuă a 
cadrelor didactice și a managerilor școlari 

Formarea inițială reprezintă dezvoltarea bazei unei profesii - în cazul nostru, a profesiei 
didactice. În Republica Moldova acest lucru se face atât la nivel de colegii (ISCED 5), cât 
și la nivel de instituții de învățământ superior (ISCED 6) cu programe de licență. Pe baza 
standardelor de calificare, fiecare instituție de învățământ pedagogic își dezvoltă 
programele de studii. Conform Codului Educației, toate cadrele didactice din învățământul 
general trebuie să dețină, mai devreme sau mai târziu, studii superioare pentru a activa la 
catedră. Programele de formare inițială conțin cursuri fundamentale teoretice, menite să 
asigure cunoașterea de către studenți a domeniului de specialitate și a bazelor 
psihopedagogiei. Conceptele predate sunt ulterior exersate în clasa de elevi în timpul 
practicii pedagogice. La finalizarea studiilor, absolvenții sunt considerați calificați pentru 
lucrul cu elevii, fiind încadrați în câmpul muncii drept „profesori debutanți”. Cu această 
etapă, formarea inițială este considerată încheiată. În majoritatea sistemelor de educație 
din lume (însă nu și în Republica Moldova), în primii doi-trei ani de muncă profesorul 
debutant este ghidat de către mentorul de inserție profesională (induction). Astfel, 
formarea sa profesională este considerabil îmbunătățită, iar teoria este transpusă în 
practică. După această perioadă profesorul debutant devine „profesor 
plin/complet/definitiv”.  

Formarea continuă sau dezvoltarea continuă a cadrelor didactice este destinată celor 
care sunt deja calificați și cu baza profesiei formată complet. Prin formarea continuă a 
cadrelor didactice, sistemele de învățământ urmăresc în general: 

• Actualizarea cunoașterii domeniului, în acord cu ultimele cercetări, dezvoltări, 
reglementări; 

• Oferirea de noi perspective și aprofundări în ariile de specialitate ale profesorilor 
sau în alte arii relevante pentru abordări pluri- sau inter-disciplinare;  

• Abilitarea pentru noi paradigme curriculare sau pedagogice; 
• Încurajarea reflecției asupra propriilor practici prin participarea în situații de 

învățare noi; 
• Dezvoltarea arsenalului de strategii, tehnici și metode didactice utile în activitatea 

curentă. 
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Scopul primordial al formării continue este de a maximiza dezvoltarea profesională a 
cadrului didactic și de a crește performanța sa la clasă. Aceste acțiuni conduc, în mod 
firesc, la creșterea calității învățării și la rezultate mai bune cu elevii. Așa cum și cadrul 
legislativ arată, formarea continuă este ulterioară formării inițiale și vizează dezvoltarea 
pe mai departe a competențelor de bază din formarea inițială și/sau deprinderea unor noi 
competențe utile în activitatea didactică. Tocmai de aceea, trebuie făcută o precizare 
clară: la formarea continuă nu se repetă cursurile universitare din formarea inițială - nici 
ca unități de conținut, nici ca livrare, nici ca metode de predare sau de evaluare. 

Profesorii învață continuu, în diverse contexte de învățare - de la discuții și planificări cu 
colegii de catedră până la vizite de studiu, elaborare de articole, concursuri școlare etc. 
Este greșit să minimizăm importanța acestor oportunități și să rezumăm formarea 
continuă doar la cursuri de formare acreditate. În formarea continuă accentul cade pe 
practică, profesorii căutând soluții la nevoi specifice. De exemplu, dacă monitorizările la 
clasă arată că 20% dintre cadrele didactice nu știu să dezvolte itemi semi-obiectivi pentru 
testele de evaluare ale elevilor cu care lucrează, înseamnă că au nevoie de un curs practic 
de una-două zile în care vor construi teste sub îndrumarea specialistului. Sub nicio formă, 
profesorii nu vor relua Teoria evaluării rezultatelor școlare - pentru că nu le va ajuta la 
nimic. 

O mai bună legătură între formarea inițială și formarea continuă nu se asigură prin dreptul 
exclusiv al universităților de a organiza ambele tipuri de programe, cum în mod eronat 
consideră aproape 20% dintre furnizorii de formare inițială. Sub greul pantof academic, în 
multe locuri excesiv teoretizat, formarea continuă are mici șanse să se dezvolte și să ajute 
cu adevărat cadrul didactic acolo unde are nevoie mai mare - în practică. Exemplele de 
succes internaționale arată că formarea continuă este eficientă acolo, unde este 
independentă de mediul academic, dar în strânsă colaborare cu acesta. În astfel de cazuri, 
formatorii sunt selectați dintre cei mai buni profesori de disciplină și instruiți pentru a lucra 
cu colegii lor.  

Participanții la prezenta cercetare sunt de părere că îmbunătățirea legăturii dintre 
formarea inițială și formarea continuă se poate cel mai bine realiza prin: 

• Dialog permanent și schimb de bune practici cu furnizorii de formare continuă; 
• Crearea de grupuri comune de lucru pe domenii de specialitate; 
• Identificarea nevoilor pe care formarea inițială nu le poate acoperi, dar care pot fi 

asigurate cu succes de formarea continuă; 
• O mai mare implicare a profesorilor universitari în formarea continuă (condiționați 

de obținerea specializării de Formator pentru educația adulților); 
• Reglementări, politici și strategii oficiale emise de Ministerul Educației și Cercetării. 

Alte răspunsuri deschise au sugerat că furnizorii de formare inițială pot trimite către 
furnizorii de formare continuă rapoarte și studii periodice privind calitatea absolvenților și 
nevoile acestora de dezvoltare. De asemenea, furnizorii de formare continuă pot colabora 
cu universitățile în elaborarea părții teoretice a cursurilor, argumentarea unor puncte de 
vedere științifice necesare pentru validarea cursurilor, actualizări privind cercetarea în 
domeniul de specialitate.  
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Fig. 35. Căi de îmbunătățire a legăturii dintre formarea inițială și formarea continuă 

Delimitare mai clară a rolurilor 

Sistemul de educație din Republica Moldova trebuie să stabilească în mod concret ce 
servicii poate oferi un anumit tip de instituție educațională și în ce condiții. În acest 
moment, se pare că o instituție de învățământ superior poate oferi orice serviciu 
educațional (formare inițială, formare continuă, cercetare, recunoașterea competențelor 
etc.), iar un profesor universitar poate îndeplini orice funcție fără a demonstra o pregătire 
specializată/competențele specifice necesare.  

O universitate poate înființa și un centru de formare continuă, dar acesta trebuie să fie 
independent decizional și financiar, și să aibă personal propriu: directori, organizatori de 
cursuri, autori, formatori, monitori, evaluatori. La formarea continuă titlurile sau funcțiile 
academice nu contează. Aici se probează competența formatorului, utilitatea cursului, 
metodele de formare, feedback-ul, satisfacția formabilului la final.  

Recomandăm, așadar, ca universitățile să se concentreze pe creșterea calității 
programelor de formare inițială și pe cercetarea științifică. Formarea continuă trebuie 
organizată și implementată de personal specializat, care să se ocupe doar de acest 
segment, iar piața de formare trebuie să rămână liberă pentru toți cei care pot demonstra 
expertiză în domeniul educației/domeniul de specialitate, indiferent dacă sunt furnizori 
publici sau privați (asociații, ONG-uri, instituții internaționale).  

De asemenea, va trebui de evitat, pe viitor, ca profesorii să fie forțați prin lege să participe 
la formare doar la anumiți furnizori, cu excepția situațiilor în care statul este plătitorul. 
Ministerul Educației, dacă plătește formarea pentru angajații săi, poate agrea orice 
furnizor de formare care consideră de cuviință. 

III. Practicile didactice în formarea inițială și în învățământul general  

Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030” recunoaște printre altele că, deși au 
fost schimbări de paradigmă importante în învățământ, în fapt ele sunt implementate 
artificial, formal, mai degrabă pe hârtie, în acte. De multe ori, schimbarea vizată de politici 
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se pierde în procesul atât de complex de punere în practică iar impactul direct asupra 
copiilor, elevilor și studenților devine nesemnificativ. 

La formarea inițială pare să predomine abordarea teoretică învechită, pusă în practică de 
cadre didactice insuficient formate profesional sau ancorate în modele educaționale din 
trecut. În studiul nostru, mai puțin de 5% dintre cadrele didactice din formarea inițială 
consideră că nu au nevoie deloc de formare. Peste 60% dintre respondenți au nevoie în 
suficientă, mare și foarte măsură de formare în tematici precum:  

• Metode și tehnici pedagogice generale (de exemplu: evaluarea 
formativă/învățarea centrată pe cel care învață, metode interactive de predare); 

• Metode și tehnici pedagogice specifice unei discipline (de exemplu: didactica, 
practica, 

• metodica unei discipline etc.); 
• Teme pedagogice transversale (educație ecologică, educație pentru sănătate, 

comunicare, dimensiunea de gen în educație, violența în școală, educație 
interculturală, cetățenie democratică etc.); 

• Utilizarea tehnicilor informaționale moderne (TIC) în activitatea didactică; 
• Metodologia cercetării; 
• Proiectarea curriculumului; 
• Organizarea activităților extra-curriculare; 
• Asigurarea calității; 
• Managementul de proiect; 
• Management educațional.  

Ne propunem mult și realizăm puțin. Deși peste 80% dintre respondenți declară că, în 
designul cursurilor pe care le concep, țin cont de analiza nevoilor studenților, de 
tendințele și inovațiile actuale și de competențele de care au nevoie viitorii absolvenți, 
acest lucru nu se reflectă în realitate, în rezultate. Aici poate fi vorba de pregătirea 
insuficientă a cadrelor didactice universitare sau de lipsa lor de implicare, pe fondul mai 
multor sarcini concomitente de îndeplinit, combinată cu calitatea mai scăzută a studenților 
din învățământul pedagogic, admiși cu medii mici și lipsiți de motivația pentru performanța 
academică. 

Necunoscând alternative, peste 70% dintre profesorii debutanți consideră că au o 
pregătire bună și foarte bună la intrarea în câmpul muncii, afirmând că au fost înzestrați 
cu majoritatea competențelor necesare activității didactice. Totuși, ajunși în școli, ei se 
pomenesc față în față cu realitatea. Cităm din experiențele a doar două participante la 
studiu: 

 

Participant 1 

Fiind tânăr specialist într-o instituție nouă cu o gamă largă de cerințe, am avut probleme cu înțelegerea 
documentației. Eram atât de dezorientată și cu o deprimare pronunțată privind faptul că nu știam la cine 
să mă adresez, ce anume trebuie să cunosc din start în linii generale, mă simțeam neajutorată. În cadrul 
ședințelor nu înțelegeam absolut nimic. Cursurile de formare în domeniul sportului sunt lipsite de susținere 
și explicație. Condițiile nu sunt favorabile, întrucât nu avem sală de sport. Timpul pentru viața personală 
aproape că nu există. Copiii devin tot mai indiferenți fața de școală, motiv pentru care poate fi și lipsa 
interesului din partea părinților în procesul educațional.   
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În învățământul general, deși avem un curriculum centrat pe competențe, tot predarea 
conținuturilor rămâne de bază, cu lecții predate în stil tradițional. Acest lucru este în 
continuare de neexplicat, ținând cont de faptul că peste 60% dintre respondenții noștri 
au participat la cursuri lungi de didactica disciplinei, iar aproape 9% dintre ei - chiar la 
cursuri unde au învățat strategii și metode centrate pe elev. Nu pot exista decât câteva 
motive plauzibile pentru această situație: 

• Cursurile de formare continuă sunt teoretice și ineficiente, nu oferă suficiente 
exemple practice pentru a stimula profesorul să lucreze diferit; 

• Profesorul știe să lucreze interactiv, să utilizeze strategii centrate pe elev, dar nu 
are motivație pentru a face acest lucru; 

• Profesorului i se cere de către managementul școlii/metodist/inspector să 
lucreze în mod tradițional; 

• Profesorul este copleșit de numărul de ore pe care trebuie să le predea și de 
birocrație, și preferă să simplifice la maximum procesul didactic; 

• Profesorul nu beneficiază de sprijin și de îndrumare metodică adecvată, deci nu 
riscă; 

• Toate cele de mai sus.  
Profesorii participanți la studiul nostru, cunoscând îndeaproape probleme sistemului de 
învățământ, intuiesc foarte bine care pot fi soluțiile de îmbunătățire a performanței 

cadrelor didactice: 
Este limpede pentru toată lumea că schimbările în bine nu se pot întâmpla, iar calitatea 
educației nu va crește, atâta timp cât cadrele didactice își împart existența între lupta 
pentru a-și asigura un trai decent (prin normă crescută, goană după credite și grade 
didactice) și îndeplinirea obligativităților birocratice. Soluțiile au fost formulate chiar de 

Participant 2 

Utilizarea strictă a curriculumului nu ne dă posibilitatea de organiza lecția în mod nestresant și mereu 
interesant și UTIL pentru copii, dar facem pentru că este OBLIGATORIU pentru a scrie un test la școală, 
pentru o notă mai mare sau pentru un examen. 

Soluții de îmbunătățire indicate de participanți: 
- Remunerarea decentă a cadrelor didactice; 
- Formarea continuă să fie organizată cu participarea fizică, nu online; 
- Formarea să se organizeze in localitate, fără deplasări în capitală; 
- Formarea continuă să fie obligatorie, gratuită si accesibilă; 
- Cadrele didactice să decidă singure de ce modul de curs au nevoie; 
- Motivarea cadrelor didactice să meargă la formări, nu doar în procesul de atestare sau pentru credite; 
- Formatorii sa fie cadre didactice din școli și licee, cei care sunt mai aproape de copii și cunosc mai bine 
problemele existente; 
- Axarea pe disciplină, unde să învățăm unele lucruri pe care nu le știm. Profesorii care predau acea 
disciplină să ne fie formatori; 
- Relevanța conținuturilor. Implicarea activă a cadrelor didactice în activitățile cursului, nu doar 
prezentarea de concepte teoretice; 
- La cursurile de formare să fie prezentate doar elementele de noutate, practice, aplicate; 
- Reducerea numărului de ore la cursuri și diminuarea prețurilor la contract; 
- Avem nevoie de timp pentru a pune in practică cele expuse de formatori; 
- Sistemul de învățământ să consulte opinia cadrelor didactice referitor la necesitățile actuale; 
- Oferirea de suport didactic permanent; 
- Sa se acorde mai multe materiale didactice; 
- Manualele școlare să aibă corespondent în curriculum.  
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către cadrele didactice: salarii decente, o singură normă, debirocratizare, relevanță, 
actualitate și aplicabilitate în formare, sprijin profesional permanent din partea sistemului, 
materiale didactice utile. În felul acesta, având asigurate resursele necesare (financiare, 
logistice și de timp), cadrele didactice se pot apleca mai mult asupra procesului de 
proiectare didactică și de organizare a activității, astfel încât să permită progres și 
învățare autentică la elevi, și reflecția asupra propriilor practici. 
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Concluzii și recomandări generale 

Formarea inițială 
Tendința globală pe piața muncii profesiilor importante este aceea de reglementare și de 
standardizare (Ravitch, 2022 - A Brief History of Teacher Professionalism). Profesia 
didactică nu face excepție și, astăzi, în urma unor reforme importante în politicile privind 
formarea inițială, majoritatea sistemelor educaționale au îmbrățișat această tendință. 
Totul, în speranța de a avea cadre didactice pregătite în mod corespunzător pentru a face 
față cu succes diverselor provocări cu care se confruntă societățile. O cale de intervenție 
a reprezentat-o crearea unor noi standarde privind licențierea pentru profesia didactică, 
în condițiile în care s-a considerat că standardele vechi nu mai erau potrivite pentru a 
răspunde nici presiunii de îmbunătățire a rezultatelor școlare ale elevilor (de exemplu, 
măsurate prin evaluarea internațională PISA) și nici varietății elevilor din sala de clasă - ca 
apartenență etnică, statut socioeconomic, mediu de rezidență, cerințe educaționale 
speciale etc. Pur și simplu, cerem mai mult decât oricând de la o școală obișnuită de nivel 
preuniversitar și, implicit, mai mult decât oricând - de la profesorii care lucrează într-o 
astfel de școală. 

Sistemele de formare inițială sunt în mod constant reformate din acest motiv: cadrele 
didactice care intră în câmpul muncii trebuie să dețină competențe pe care colegii din 
generațiile anterioare nu le-au avut. În raportul Educating School Teachers (2006), Arthur 
Levine, președintele Fundației „Woodrow Wilson National Fellowship”, atrăgea atenția 
asupra acestei tendințe. Dacă adăugăm și faptul că, în concurență cu alte domenii, 
instituțiile de formare inițială nu (mai) reușesc să atragă cei mai buni absolvenți ai 
învățământului secundar, observăm cât de dificilă este provocarea pentru sistemele de 
educație de astăzi. 

În multe cazuri, „costul” fiecărui element de noutate introdus pentru a avea un impact 
pozitiv asupra elevilor și fiecare nouă „țintă” ajung în mod direct să fie asumate de 
profesori: prin obligativitatea de a urma programe de formare care să-i pregătească 
pentru a realiza schimbarea, prin cerința de a revedea documentele de planificare în 
concordanță cu noutățile, prin așteptarea de a introduce în activitatea curentă aceste 
noutăți, deseori și prin obligativitatea de a raporta sau de a fi monitorizați/evaluați cu 
privire la modul în care reușesc să realizeze această schimbare în sala de clasă.  

Aceste provocări afectează, într-o măsură mai mică sau mai mare, toate sistemele de 
formare inițială. Bunăoară, datele cele mai recente ale unui raport inițiat în 2013 privind 
calitatea serviciilor furnizate de instituțiile de formare inițială din Statele Unite (Teacher 
Prep Review 2020) subliniază importanța foarte mare pe care practica realizată în mod 
eficient o are în pregătirea profesorilor. Drept dovadă, autorii aduc exemplul pandemiei 
de COVID-19, o perturbare majoră care a avut o singură constantă: importanța 
profesorilor eficienți și calificați. Mai ales pentru elevii care au dificultăți, profesorii sunt 
cei care fac diferența între a continua să învețe sau a rămâne și mai în urmă. De asemenea, 
raportul indică faptul că profesorii continuă să învețe și să se dezvolte pe măsură ce 
dobândesc experiență, cu condiția ca programul lor de formare inițială să le fi oferit deja 
un fundament adecvat.  

Datele de cercetare ale studiului citat demonstrează, alături de nenumărate alte voci cu 
expertiză (precum studiile lui John Hattie sintetizate în lucrarea Învățarea vizibilă, 2014), 
faptul că, dintre toate componentele programului de formare inițială a profesorilor, cea 
mai importantă rămâne practica didactică. În general, domeniul educației a recunoscut și 
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a susținut de multă vreme importanța practicii și multe programe au sporit volumul 
acesteia, chiar dublându-i durata (de la un semestru la un an). Acest lucru nu a fost însă 
posibil în cadrul programelor de tip concurent (modul psihopedagogic) și, în general, 
sistemele de formare inițială nu au reușit decât în parte să asigure nu doar cantitatea, ci 
și calitatea necesară a acestei componente. Și aici, un element evidențiat de majoritatea 
experților educaționali este legat de calitatea activității mentorilor de practică, alături de 
calitatea altor forme de mentorat legate de experiența didactică nemijlocită a viitorului 
profesor. 

Un studiu OECD privind evaluarea (OECD și UNICEF, 2017) arată că totul trebuie început 
cu dezvoltarea standardelor profesionale pentru profesori. Coordonatorul studiului PISA, 
Andreas Schleicher, oferă o formulare sintetică a acestei idei: „Dacă nu poți defini cu 
acuratețe ce înseamnă un profesor bun, e greu să obții unul”. Studiu subliniază nevoia de 
a introduce un standard minim necesar pentru a preda, care să fie respectat cu fermitate. 
De asemenea, studiul recomandă ca profesorii debutanți care nu iau examenul de 
definitivat să aibă posibilitatea să își dezvolte competențele, dar, dacă nu reușesc să 
îndeplinească standardul de definitivare după un anumit număr de încercări, ei nu ar trebui 
lăsați să mai predea ca profesori necalificați. Din cauza deficitului de cadre didactice, însă, 
în special în mediul rural/izolat, în România, de exemplu, profesează prin contracte pe 
perioadă determinată și profesorii care nu au obținut nota minimă la examenul de 
definitivat sau de titularizare.  

Recomandarea OECD este de a crește eficiența sistemelor de formare inițială, transferând 
accentul pe stabilirea unor standarde înalte pentru admiterea în programele de formare 
inițială, în condițiile creșterii atractivității acestei profesii. Examenul de licențiere trebuie 
să aibă, de asemenea, o abordare mult mai aplicată, în care să fie cu prioritate evaluate 
competențele pedagogice impuse de un curriculum centrat pe competențe și nu doar pe 
dimensiunea academică. Calitatea educației dintr-o țară nu poate depăși calitatea predării 
- este o altă idee centrală a lui Andreas Schleicher, șeful Directoratului OECD pentru 
Educație și Abilități -, iar predarea de calitate nu poate fi realizată decât de profesori cu 
adevărat bine pregătiți, încă din etapa de formare inițială. 

Sistemul de formare inițială a cadrelor didactice din Republica Moldova s-a transformat, 
în ultimul deceniu, în arie esențială. Însă ambițiile de schimbare nu au fost, din păcate, 
susținute și de alocări de resurse pe măsură, și nici de o pregătire sistematică a tuturor 
actorilor cu un rol esențial în succesul politicilor educaționale din această arie. 

Problema resurselor guvernamentale limitate este dublată și de dificultățile de atragere 
spre sistemul de educație (inclusiv formarea inițială) a unor fonduri din surse non-
bugetare: finanțări din partea unor organizații internaționale, contribuții ale companiilor 
private, resurse mobilizate de organizații din societatea civilă. Provocările semnificative 
cu care se confruntă sistemul de educație nu țin însă doar de resursele existente, ci și de 
eficiența cu care acestea sunt cheltuite. Datele de cercetare indică faptul că în prezent 
există pierderi (leakeges) cauzate de mecanismele curente de selecție/admitere în 
programele de formare inițială, de corelarea insuficientă a curriculumului de formare cu 
principalele arii de competență așteptate de la un profesor modern, de calitatea inegală a 
instituțiilor ce oferă programe de formare inițială (în special, a profesorilor care activează 
în cadrul acestor instituții).  

Dincolo de progresele înregistrate, Republica Moldova se confruntă în continuare cu 
numeroase provocări care afectează calitatea, relevanța și gradul de incluziune ale 
sistemului de formare inițială a cadrelor didactice. Datele de cercetare au evidențiat 
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bariere foarte variate, care restrâng efectele politicilor curente în acest domeniu. Tabelul 
de mai jos oferă o sinteză a acestora: 

Limite ale politicilor curente  Provocări în implementarea politicilor 
1. Lipsa de continuitate a strategiilor și 
politicilor în domeniul formării inițiale 
2. Dependența de finanțarea externă pentru 
susținerea reformelor 
3. Lipsa de atractivitate a muncii în sectorul 
bugetar în general și în învățământ în 
particular 
4. Lipsa de interes a elevilor pentru 
performanța academică, corelată cu percepția 
despre cariera didactică 
5. Îndrumarea pentru cariera didactică 
aproape inexistentă 
6. Campaniile naționale de promovare pentru 
profesia didactică sunt rare 
7. Nivelul de salarizare scăzut și 
responsabilitățile mari îi îndepărtează pe cei 
mai buni candidați  
8. Admiterea cu medii mici este modelul de 
supraviețuire a profilului pedagogic 
9. Modelul actual cu domenii „dublate” 
creează dificultăți de organizare și conduce la 
rezultate sub-optimale 
10. Comanda de stat reflectată în numărul de 
locuri la buget pentru învățământul pedagogic 
nu poate fi onorată de către universități 
11. Lipsa unui sistem național de urmărire a 
traseului studenților după absolvire 
12. Durata redusă a reconversiei denotă o 
pregătire insuficientă 
13. Raportarea deficitară a locurilor vacante 
din sistem 
14. Activitatea ANACEC este percepută drept 
birocratică, ineficientă și de suprafață  
15. Școala este percepută ca o întreprindere 
socială, în care interesul superior al 
elevului/studentului nu este urmărit cu 
consecvență 

1. Insuficienta promovare a ofertei 
educaționale pentru învățământul pedagogic 
2. Deficitul de resurse umane pentru formarea 
inițială 
3. Unele cadre didactice universitare nu țin 
pasul cu inovațiile din domeniu și cu cerințele 
actualizate în formarea inițială  
4. Profesorii bine pregătiți profesional sunt 
implicați în foarte multe activități și nu 
reușesc să livreze la timp 
5. Practica pedagogică, deși bine 
conceptualizată, suferă la implementare 
6. Livrarea cursurilor exclusiv online afectează 
calitatea programelor  
7. Condiții de muncă dificile, infrastructură 
învechită și insuficientă 
8. Rețea școlară supradimensionată pentru 
numărul actual de elevi și studenți - multe 
școli, puțini elevi și mulți profesori, chiar dacă 
pentru anumite discipline există un deficit de 
profesori  
9. Există stimulente, dar ele nu satisfac 
pretențiile potențialilor candidați 
10. Munca în timpul studiilor are impact asupra 
calității pregătirii inițiale 
11. Studiile pedagogice sunt urmate și de cei 
care nu vizează o carieră didactică 
12. Modelul de evaluare finală a absolvenților 
învățământului pedagogic nu probează 
atingerea standardului profesional de 
pregătire 
13. Abandonul și orientarea spre alte domenii 
de activitate îngreunează repartizarea în 
sistem a absolvenților 

 

Pentru a răspunde tuturor acestor provocări este necesară o estimare realistă a resurselor 
disponibile și inițierea unor schimbări în modelul actual de formare inițială, corelate cu 
acestea. Totul, în paralel cu întărirea celorlalte etape importante în dezvoltarea unei 
cariere didactice. Există o viziune fragmentată privind formarea inițială, care a împiedicat 
abordarea sistemică a întregului concept de carieră didactică. Astfel, activitățile 
planificate pentru formarea inițială a profesorilor au rămas doar parțial corelate cu cele 
privind selecția și angajarea în sistemul de educație, cu funcțiile, competențele, 
responsabilitățile, drepturile și obligațiile specifice personalului didactic sau cu sistemul 
de formare profesională continuă a cadrelor didactice. Provocarea principală este aceea 
de a putea inova sistemul de formare inițială pentru a face față unor noi roluri pe care un 
profesor modern trebuie să și le asume (vezi, spre exemplu, Anexa 2). 
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Recomandări de politici în domeniul formării inițiale a cadrelor didactice 

Opțiunile curente gravitează în jurul a două opțiuni distincte:  

OPȚIUNEA A, care promovează un model de formare a cadrelor didactice care presupune 
parcurgerea unor studii de licență ce oferă locuri distincte studenților care doresc o 
specializare în aria didactică (sistem implementat din 2005);  

OPȚIUNEA B, care promovează un model de formare bazat pe parcurgerea de către 
studenți a unui modul psihopedagogic (reintrodus în anul 2017).  

Recomandarea noastră este: 

OPȚIUNEA C, reprezentată de un model integrat, adaptat fiecărui nivel de educație, care 
permite cu adevărat promovarea unui ecosistem de formare care să conducă la un model 
de carieră didactică. 

Avantaje și dezavantaje pentru fiecare opțiune: 

Dacă se va decide menținerea sistemului de formare într-o licență specializată pentru cei 
care doresc să urmeze o carieră didactică, trebuie îmbunătățite mecanismele de aplicare 
a reglementărilor existente, în condițiile în care e nevoie de un efort mai mare pentru a 
pregăti adecvat elevi care vin din ce în ce mai puțin motivați și cu un deficit de competențe 
din ce în ce mai mare. Situația curentă arată o realitate dură: dublarea domeniilor creează 
efecte neintenționate. Studentul care este înmatriculat la fizică poate beneficia gratuit de 
modulul pedagogic și poate lucra în școală ulterior, având mai multe opțiuni. În prezent, 
percepția generală este aceea că absolvenții de la Științe ale Educației sunt mai slabi 
decât cei de la alte domenii. Numărul de locuri neocupate este, de cele mai multe ori mai 
mare, pentru același domeniu, la specializarea Științele educației. În plus, faptul că durata 
studiilor în acest caz presupune un an suplimentar face ca opțiunea să fie mai puțin 
atractivă. Cu sprijinul noii Strategii în domeniul educației în orizontul 2030, acest sistem 
ar putea benefica de o îmbunătățire treptată/incrementală.  

Dacă se va opta pentru dezvoltarea modelului bazat pe modulul psihopedagogic, este 
nevoie de o regândire a întregului curriculum presupus de acest modul, în paralel cu o 
pregătire sistematică a profesorilor care predau în cadrul programului dat. Acest model 
de formare inițială scade din presiunea generată de numărul insuficient de candidați și 
oferă o bază de selecție mai extinsă. Provocarea asociată ține de faptul că, în acest caz, 
motivația intrinsecă pentru o carieră didactică este și mai greu de creat, parcurgerea 
modulului fiind, pentru majoritatea studenților, pur și simplu o plasă de siguranță. Cele 
două direcții de intervenție indicate de datele de cercetare sunt diversificarea 
disciplinelor din curriculum și extinderea perioadei de pregătire practică. 

Un model integrat în formarea inițială presupune crearea unor consorții puternice la nivel 
regional, care să ofere un parcurs de formare ce poate începe încă din liceu și care poate 
continua prin toate cele trei programe de nivel universitar - licență, master și doctorat. 
Apropierea furnizorilor de formare din nivelul secundar și a celor de nivel terțiar ar permite 
o bază mai largă de selecție și oportunități mai mari de a verifica în ce măsură un anumit 
elev poate face față cu succes rolurilor complexe pe care le presupune profesia didactică. 
Introducerea unor programe de nivel masteral (de tip masterat didactic) și doctoral (de tip 
doctorat didactic) poate oferi noi oportunități de dezvoltare a carierei.  

În egală măsură, un astfel de model ar putea să promoveze în mod eficient un model 
curricular centrat autentic pe competențe, știind că acesta are implicații importante 
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asupra întregului sistem de formare inițială și continuă. Un model de analiză a acestor 
implicații este prezentat în Anexa 3. 

În afară de intervențiile ce se referă la pregătirea academică, este necesară și inițierea 
sau dezvoltarea unor măsuri de sprijin adiționale. De exemplu, promovarea unei etape de 
pre-angajare (similară sistemului de stagiatură profesională) poate oferi o susținere 
importantă și poate avea două roluri principale: i) să completeze pregătirea viitorului 
profesor, aducându-l astfel cât mai aproape de profilul profesional așteptat; ii) să ofere o 
experiență în întregime autentică cu privire la meseria de profesor, astfel încât decizia de 
a urma o asemenea carieră să fie luată în întregime în cunoștință de cauză, reducând în 
acest mod riscul de migrare spre alte domenii profesionale. Republica Moldova trebuie să 
gândească și un sistem funcțional de continuare a pregătirii studenților după absolvire, 
studiul de fezabilitate evidențiind faptul că, în prezent, absolvenții programelor de formare 
inițială care intră în învățământ dețin doar parțial competențele necesare pentru a face 
față cu succes cerințelor. 

O altă intervenție cu efecte așteptate pozitive ține de dezvoltarea sistemului de mentorat. 
Acest lucru poate fi realizat cu sprijinul unei rețele de profesori-mentori cu experiență 
didactică semnificativă și cu competențe relevante pentru îndrumarea viitorilor profesori 
chiar și dincolo de etapa de stagiatură. Feeback-ul profesionist oferit de un mentor în 
prima etapă a carierei didactice a unui profesor poate reprezenta una dintre măsurile cu 
cel mai mare randament al resurselor investite. 

Datele de cercetare au evidențiat și alte arii necesare de intervenție, indiferent de 
opțiunea aleasă (A, B sau C): 

• Consilierea timpurie pentru cariera didactică; 
• Campanii de promovare a educației și a învățământului pedagogic; 
• Creșterea finanțării pentru educație, susținerea învățământului pedagogic; 
• Noi programe de formare a cadrelor didactice universitare, dezvoltate în 

parteneriat cu organizații internaționale cu experiență, inclusiv programe care 
stimulează învățarea non-formală și informală (ateliere de lucru, proiecte comune); 

• Revizuirea curriculumului universitar și a modului de predare, mai buna corelare a 
curriculumului disciplinelor din formarea inițială cu cel din învățământul general; 

• Un mai mare accent pe didactica disciplinei, inclusiv lucrul cu copiii în situație de 
risc; 

• Resurse, pregătire și parteneriate pentru practica pedagogică;  
• Dotarea școlilor și crearea de noi facilități pentru debutanți;  
• Revizuirea strategiilor și a modalităților de evaluare curentă/finală;  
• Restructurarea instituțiilor care oferă formare inițială pentru profesia didactică. 

Nu în cele din urmă, este nevoie ca rezultatele acestui studiu să fie puse în relație și cu 
reglementările actuale privind condițiile și modalitățile de ocupare a posturilor și a 
funcțiilor didactice (inclusiv cele de conducere, îndrumare și control), precum și cu 
criteriile de normare, de evaluare curentă și de aplicare a unor sancțiuni. 

 

Recomandări suplimentare 

1. Servicii educaționale adaptate unor categorii specifice de elevi  
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Cerințele educaționale speciale (CES) sunt definite în Codul Educației ca „necesități 
educaționale ale copilului/elevului/studentului, care implică o școlarizare adaptată 
particularităților individuale sau caracteristice unei dizabilități ori tulburări de învățare, 
precum și o intervenție specifică prin acțiuni de reabilitare sau recuperare 
corespunzătoare”. Pentru profesorii care predau copiilor și tinerilor cu CES integrați în 
învățământul de masă (și altor categorii de elevi în situații de risc), este nevoie de un mai 
mare accent, în programele de formare inițială, pe realizare a unei abilitări curriculare prin 
care să ofere: 

• Un curriculum adaptat - curriculum la o disciplină școlară, în care se realizează 
corelarea cu potențialul copilului/elevului cu cerințe educaționale speciale, 
finalitățile educaționale rămânând neschimbate; 

• Un curriculum modificat - curriculum la o disciplină școlară, în care se schimbă 
finalitățile educaționale în funcție de potențialul copilului/elevului cu cerințe 
educaționale speciale. 

Pregătirea profesorilor din toate nivelurile educaționale va spori capacitatea instituțională 
a școlilor și instituțiilor de învățământ superior de a oferi servicii de educație incluzivă - 
conform Codului Educației, un proces educațional ce răspunde diversității copiilor și 
cerințelor individuale de dezvoltare ale acestora, și oferă oportunități și șanse egale de a 
beneficia de drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare și educație de calitate în 
medii comune de învățare. Profesorii debutanți trebuie să aibă competențe de a iniția 
măsuri de intervenție și de a oferi servicii de sprijin eficiente pentru incluziunea 
educațională în vederea facilitării accesului elevilor la un parcurs școlar și profesional 
apropiat de propriul lor potențial. În mod concret, ei trebuie să poată dezvolta, monitoriza 
și evalua în mod autonom rezultatele unui plan educațional individualizat pentru 
beneficiarii cu cerințe educaționale speciale cu care lucrează, în condițiile în care numărul 
copiilor cu astfel de cerințe, integrați în învățământul de masă, este așteptat să crească 
în următorii ani 

2. Extinderea educației non-formale și informale în curriculumul de formare inițială  

Este nevoie ca întreg curriculumul de formare inițială să urmărească - și în componenta 
sa teoretică, și în cea aplicativă -, pe lângă educația formală (conform Codului Educației, 
înțeleasă ca ansamblul acțiunilor didactice și pedagogice proiectate instituțional prin 
structuri organizate sistemic, pe niveluri și cicluri de studii, în cadrul unui proces de 
instruire realizat cu rigurozitate, în timp și spațiu), și educația non-formală și cea informală. 
Din păcate, în Codul Educației, doar educația informală este adecvat definită, nu și cea 
non formală, conceptualizată ca „o punte între cunoștințele asimilate la lecții și 
cunoștințele acumulate în contextul educației informale” (accentul este pus pe învățarea 
ca asimilarea/acumularea de cunoștințe). După caz, formarea inițială trebuie să aibă în 
vedere într-o mai mare măsură și activitatea profesională ce ar putea fi desfășurată în 
instituții de învățământ alternative, care oferă programe sau servicii educaționale 
complementare celor din sistemul formal, precum activitățile de tip outdoor sau 
extrașcolar. 

În contextul creșterii importanței intervențiilor de îndrumare, ghidare, sprijinire a învățării, 
educării și/sau dezvoltării profesionale, formarea inițială trebuie să exploateze într-o 
măsură mai mare contextul non-formal și informal de pregătire, facilitat de activitatea unui 
mentor (definit în Codul Educației ca un cadru didactic sau managerial experimentat, care 
acordă sprijin pentru dezvoltarea personală și profesională). Astfel, este nevoie de o 
abordare strategică în care formarea inițială să fie completată cu sprijinul mentorilor, care 
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joacă un important rol de îndrumător pentru alte cadre didactice sau manageriale. Însă 
acest lucru nu poate fi realizat în absența unor investiții în aria dată, inclusiv prin facilitarea 
experiențelor de formare în alte sisteme educaționale/mobilității pentru mentori.  

3. Focus pe dezvoltarea tuturor componentelor unei competențe (nu doar cunoștințe) 

Sistemul de formare inițială trebuie să țină cont de faptul că Republica Moldova încă se 
află într-o etapă de tranziție către un curriculum centrat în mod autentic pe competențe, 
în care finalitățile educației să fie un ansamblu structurat de cunoștințe, deprinderi și 
atitudini (ce știu/ce știu să fac cu ce știu/cum mă raportez la ce știu). Fragmentarea din 
definiția pachetului standard de servicii educaționale din Codul Educației este evidentă în 
înțelegerea finalității concrete a acestor servicii, ca dobândire a unui volum de cunoștințe, 
și în formarea unor competențe conforme cu standardele educaționale. Aceeași fractură 
o găsim și în formularea idealului educațional al școlii din Republica Moldova: formarea 
personalității cu spirit de inițiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un 
sistem de cunoștințe și competențe necesare pentru angajare pe piața muncii (Art. 6, 
Codul Educației). 

4. Monitorizarea modului în care se face evaluarea continuă a rezultatelor școlare și 
întărirea acestei competențe în cadrul formării inițiale 

Deși Codul Educației stipulează că orice instituție de învățământ este autonomă în 
alegerea formelor și strategiilor de evaluare continuă a rezultatelor școlare (fără a depăși 
prevederile curriculare), sistemul de educație nu pare să asigure suficient această 
competență extrem de importantă pentru orice absolvent al studiilor din domeniul 
Științelor educației. Sistemul de formare inițială trebuie să beneficieze de analizele 
realizate la nivel național pe baza datelor privind evaluarea cadrelor didactice din 
învățământul general (atât evaluarea internă, cât și cea externă), precum și a celor privind 
evaluarea instituțiilor de învățământ. 

5. Formarea pentru programe de mentorat 

Conform Codului Educației, cadrul didactic poate deveni mentor dacă are o pregătire 
specială obținută în procesul formării inițiale sau continue și experiență în domeniul 
profesat. Datele de cercetare arată că formarea inițială își asumă într-o măsură încă 
redusă acest rol, fiind nevoie de pregătirea unor formatori de formatori în domeniul 
mentoratului (în special, mentoratul de dezvoltare profesională), care să sprijine procesul 
de dezvoltare instituțională a furnizorilor de formare inițială. 

6. Formarea de absolvenți capabili să lucreze cu elevi și studenți cu performanțe înalte 

Formarea inițială trebuie să asigure o pregătire adecvată și în lucrul cu elevi și studenți 
capabili de performanțe înalte, atât în activitățile didactice de la clasă, cât și în cadrul unor 
programe educaționale specifice. 

7. Derularea unei analize de impact pentru a documenta efectele stimulentelor acordate 
profesorilor debutanți  

Deși s-au bucurat de o apreciere generală pozitivă, măsurile de sprijin acordate cadrelor 
didactice în primii trei ani de activitate rămân insuficient documentate, fiind necesară o 
analiză de impact de tip cost-beneficiu a deciziilor de: i) acordare a indemnizațiilor din 
bugetul de stat; ii) compensare a cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ, consumul 
de energie termică și electrică la debutul în carieră pentru personalul didactic angajat în 
instituțiile de învățământ publice din mediul rural și centrele raionale; iii) acordarea unui 
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sprijin pentru inserție profesională, inclusiv de reducerea la 75% a normei didactice pentru 
un salariu de funcție, precum și de asistență din partea cadrului didactic mentor. De 
asemenea, este nevoie de colectarea unor date detaliate privind dimensiunea și impactul 
măsurilor de alocare, de către autoritățile administrației publice locale și centrale care au 
instituții de învățământ în subordine, a unor garanții sociale suplimentare pentru cadrele 
didactice, ca mijloc de atragere a absolvenților în activitatea didactică și pentru 
promovarea profesiei de cadru didactic. 

 

Formarea continuă 
 

Actualul model de formare profesională continuă a cadrelor didactice din Republica 
Moldova nu reușește decât parțial să își îndeplinească misiunea de a transpune politicile 
și documentele Ministerului Educației și Cercetării în practici pe care profesorii să aibă 
încrederea să le folosească la clasă. Pe baza datelor de cercetare rezultă că sistemul 
educațional este supra-reglementat, supradimensionat, birocratizat și foarte dependent 
de fonduri publice. Decidenții cunosc bine problemele actuale, dovadă și faptul că și în 
proiectul Strategiei „Educația 2030” (MECC, 2022) este prevăzută „restructurarea 
sistemului și reconceptualizarea formării profesionale continue a personalului didactic, 
științifico-didactic și managerial din perspectiva dezvoltării durabile”.  

Eficiența formării continue este dependentă de asigurarea unor precondiții. Fără acestea, 
nicio restructurare sau nou sistem de formare continuă nu va aduce rezultatele așteptate: 

1. Calibrarea reformelor cu resursele avute la dispoziție (umane, financiare, de timp); 
2. Restructurarea rețelei școlare pentru optimizarea finanțării și politicilor de 

personal;  
3. Asigurarea salariilor decente în învățământ concomitent cu schimbarea atribuțiilor 

cadrelor didactice în direcția calității; 
4. Investiția în capitalul uman tânăr și în instituțiile care le oferă bazele profesiei: 

• Creșterea standardelor de intrare în învățământul pedagogic și gratuitatea 
studiilor, creșterea cuantumului bursei de studiu, cazarea și masă gratuită; 

• Eliminarea din legislație a prevederilor prin care studenții pe locuri finanțate de 
stat pot avea loc de muncă full-time, inclusiv în unități de învățământ; 

• Evaluarea riguroasă a furnizorilor și a programelor de formare inițială pe criterii 
de calitate, sustenabilitate, durabilitate, inovare; 

• În baza indicatorilor și a analizelor solide, restructurarea universităților pentru 
optimizarea resurselor și creșterea calității programelor - comasare, fuziune, 
absorbție; 

• Revizuirea metodologiei de acreditare a ANACEC, cu accent mai mare pe 
proces, pe calitatea programei de studii. Elaborarea unei metodologii dedicate 
doar pentru învățământul superior; 

• Revizuirea examenului final pentru studiile pedagogice pentru a include și 
probe practice. 

 
Formarea continuă reprezintă poarta de intrare a reformelor, a inovațiilor și a actualizărilor 
în sala de clasă. Succesul adoptării și aplicării în școli a unui nou instrument didactic, 
pedagogie, sau curriculum depinde de trei factori (Pataki, 2019): 
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• Atitudinea profesorului (ține de profesionalism și mentalitate deschisă în fața 
schimbării și a noutăților din educație); 

• Motivația profesorului (factor intrinsec ce îl determină să încerce să lucreze după 
o anumită metodă, strategie sau curriculum); 

• Pregătirea profesorului (profesorul a acumulat suficientă cunoaștere și are abilități 
de a lucra cu noul instrument, pedagogie sau curriculum).  

Pe baza literaturii de specialitate, un sistem de formare continuă de succes combină 
următoarele elemente: 
 
1. Programe eficiente și stimulative 

Statutul scăzut al profesiei și salariile mici pot afecta atitudinea și motivația profesorilor, 
dar o combinație de program de formare eficient și stimulativ poate rezolva deficiențele. 
Guskey (2002) a susținut că, pentru a schimba practicile și convingerile profesorilor și 
pentru a îmbunătăți învățarea elevilor, o bună dezvoltare profesională necesită resurse 
substanțiale, finanțare și un plan coerent. Popova şi colab. (2018) au demonstrat în studiul 
lor că unele caracteristici ale programelor de formare profesională a cadrelor didactice - 
cum ar fi legarea participării de stimulente precum promovarea sau implicațiile salariale și 
cursurile fața în față pe subiect specific, în care lecțiile sunt simulate practic - sunt 
asociate în mod pozitiv cu creșterea rezultatelor învățării la elevi.  
 
2. Timp pentru reflecție și practică  

A fost subliniat în diferite studii (Schollaert, 2011; WDR, 2018) că guvernele nu ar trebui să 
recurgă la presiune sau la măsuri coercitive pentru a forța profesorii să adopte și să 
lucreze cu inovații, dacă aceștia nu sunt pregătiți tehnic să o facă. Cadrele didactice au 
nevoie de timp pentru a exersa și a reflecta asupra schimbărilor. Earl și colegii (2003), dar 
și Defise (2013) și Pataki (2016) au avertizat factorii de decizie din educație că reformele 
educaționale la scară largă, care vizează predarea și învățarea, depind de capacitatea 
profesorilor, la nivel individual, de a schimba modul în care se implică în sălile lor de clasă 
și se raportează la propria disciplină. Acest tip de schimbare este legat de motivația 
profesorilor, precum și de înțelegerea lor asupra reformei și a filozofiei care stă la baza ei. 
O astfel de schimbare depinde, de asemenea, de faptul că profesorii au oportunitatea de 
a-și examina convingerile existente, de a contesta ceea contravine ideilor noi și de a 
exersa, folosind noi abordări în propriile clase. În multe medii de reformă la scară largă, 
profesorii stabilesc o cunoaștere superficială a reformelor și întâmpină dificultăți în a face 
schimbările (Earl, Watson & Katz, 2003). 
 
3. Multiple oportunități de învățare 

Așa cum a fost menționat și anterior, pentru a determina profesorii să aplice inovații în 
sistemul de învățământ, probabil cei mai importanți factori sunt pregătirea și încrederea 
în reușită. Chiar și pentru un instrument simplu, cum ar fi un nou tip de test de evaluare, 
formarea ar trebui să includă mai multe etape: atelier inițial în care profesorii învață cum 
să-l folosească; întâlniri la școală în care profesorii simulează în colaborare utilizarea 
testului de evaluare în sala de clasă sub coordonarea un profesor expert timp de cel puțin 
trei până la patru săptămâni: apoi o întâlnire de tip follow-up, în care profesorii își 
împărtășesc experiențele și discută cele mai eficiente modalități de a face acest lucru. Pe 
baza feedback-ului primit, autoritatea decide să meargă oficial cu noul formular - dacă 
profesorii l-au adoptat cu succes - sau, dimpotrivă, poate considera că este nevoie de 
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mai multă formare (vezi și Anexa 4). Profesorii au nevoie de oportunități multiple de 
învățare pentru a interioriza informații noi și a le transpune în practică. Observarea lecțiilor 
colegilor, oferirea și primirea feedback-ului, coaching-ul și îndrumarea reciprocă, 
planificarea lecțiilor împreună cu colegii, derularea de cercetări-acțiune, reflecția de grup 
și predarea în echipă sunt oportunități excelente de a învăța și de a adopta noi practici. 
 
Cele mai comune greșeli pe care le fac cei care conceptualizează și reglementează 
domeniul formării continue (observate în mare măsură și în Republica Moldova) sunt: 

• Limitare prin reglementări rigide și amănunțite care să acopere toate aspectele 
domeniului;  

• Ignorarea experiențelor și convingerilor profesorilor; 
• Abordare direcționată de sus în jos, după principiul „o singură mărime pentru toți”; 
• Ignorarea pregătirii capacității școlilor pentru a implementa reforme complexe; 
• Așteptarea mult prea devreme a rezultatelor generate de formarea continuă; 
• Comunicarea improprie - fie prea autoritară, fie prea relaxată;  
• Ignorarea schimbărilor politice și pierderea susținerii; 
• Lipsa de stimulente pentru creșterea calității predării; 
• Organizarea programelor fără follow-up, fără sprijin local, fără contexte reale de 

învățare; 
• Pregătirea insuficientă a formatorilor și coordonatorilor de formare continuă; 
• Modele, strategii și concepții insuficient pilotate pentru a fi diseminate pe scară 

largă; 
• Accent pe teorie și conținut științific în detrimentul exemplelor practice ușor de 

înțeles și de pus în aplicare.  

Recomandări de politici în domeniul formării continue a cadrelor didactice 

Investiția în dezvoltarea profesională, condițiile de muncă și salariile actualilor și viitorilor 
profesori se dovedesc a fi cele mai eficiente măsuri pentru creșterea rezultatelor învățării 
la elevi (Banca Mondială, 2019). 

1. Conectarea politicilor educaționale pentru un design coerent al formării continue 

Dezvoltarea profesională continuă este o subcomponentă a politicilor personalului 
didactic (Banca Mondială, 2013). Acestea stabilesc caracterul DPC - obligatoriu sau 
opțional -, numărul de zile sau de ore într-un anumit interval, legătura cu cariera didactică 
și promovarea, stimulentele (credite profesionale, creșteri salariale). În același timp, DPC 
ar trebui să reflecte standardele de pregătire a personalului didactic, competențele sau 
standardele de performanță, instrucțiunile curriculumului național, politica de evaluare 
periodică. Decidenții ar trebui să ia în considerare toate politicile existente pentru a 
concepe modele sau programe coerente de DPC.  

2. Corelarea reformelor cu resursele și capacitatea de implementare  

Ritmul introducerii noutăților în sistemul de învățământ trebuie corelat cu resursele 
existente și cu capacitatea de învățare/absorbție a sistemului. Studiile arată că, în cazul 
unui curriculum nou, profesorii au nevoie de cel puțin cinci ani pentru a se simți confortabil 
în lucrul cu acesta, în condițiile în care primesc o formare eficientă și sprijin permanent. În 
cazul în care formarea se face superficial, iar ghidurile și alte materiale explicative întârzie, 
se prelungește durata în care se pot vedea rezultatele. Se ajunge la situația în care opinia 
publică va crede că noul curriculum nu este bun și va cere înlocuirea lui, când de fapt 
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problema se află la decidentul din educație, care nu a alocat suficiente fonduri pentru 
formarea continuă și sprijin pentru cadrele didactice.  

3. Stabilirea modelului instituțional de dezvoltare profesională continuă a cadrelor 
didactice  

La nivel internațional putem observa, în general, două modele: a. centralizat (exemple: 
Singapore, Hong Kong, China), unde Ministerul Educației reglementează în mod absolut 
domeniul și un singur tip de instituție implementează formarea continuă sau b. 
descentralizat, unde regulamentele diferă la nivel de provincie sau de regiune, iar piața 
formării este liberă (exemple: Canada, SUA, Marea Britanie). În formatul actual, sistemul 
din Republica Moldova este unul mai degrabă centralizat și semi-deschis pieței libere, 
unde reglementările îi pun în mare dificultate pe furnizorii independenți, în încercarea lor 
de a propune programe acreditate pentru cadrele didactice. În prezent, în acest sens sunt 
favorizate universitățile, însă nivelul lor de pregătire pentru a satisface nevoile cadrelor 
didactice este puternic limitat. Factorii de decizie trebuie să opteze pentru unul dintre 
cele două modele. Ambele prezintă avantaje și dezavantaje, precum și cerințe specifice. 
La un număr de circa 27.000 de cadre didactice în învățământul general, formarea 
continuă poate fi coordonată de o singură instituție - bunăoară, de Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, printr-un centru autonom specializat. Situația ar fi 
asemănătoare cu ceea ce se întâmplă în Singapore, unde toată formarea continuă a 
cadrelor didactice este susținută de către Institutul Național de Educație, o structură 
autonomă a Universității Tehnologice Nanyang. Nu considerăm că Republica Moldova 
este pregătită pentru o piață liberă pentru formarea continuă a profesorilor și nici risipirea 
bugetului între centrele de formare ale universităților nu pare să aducă rezultate mai bune. 
Prin urmare, recomandăm ca formarea continuă a cadrelor didactice din Republica 
Moldova să fie coordonată de o singură instituție autonomă, care să preia 
responsabilitatea organizării și implementării formării de la Ministerul Educației și 
Cercetării. Un astfel de institut își poate dezvolta un corp de formatori profesioniști proprii 
sau în colaborare cu alte instituții educaționale. De asemenea, programele oferite pot fi 
dezvoltate în colaborare cu alte instituții, inclusiv cu direcțiile de învățământ regionale, în 
funcție de expertiza specifică. Acest institut va purta întreaga responsabilitate în 
domeniul formării continue a cadrelor didactice, atât în ceea ce privește sprijinul în 
implementarea reformelor, cât și pentru formarea legată de avansarea în cariera didactică. 
Funcționarea acestui institut în cadrul unei universități i-ar aduce o conectivitate mai mare 
cu cercetarea educațională. Totodată, fiind autonom, el va putea decide modalitățile 
optime și standardele de livrare, astfel încât cursurile și alte oportunități de dezvoltare 
oferite să fie percepute cu adevărat inovatoare și eficiente. 

4. Salarizarea decentă a personalului didactic  

Nivelul scăzut de salarizare a cadrelor didactice, mai ales a celor din învățământul 
preșcolar și primar, face ca acestea să-și concentreze eforturile pe asigurarea traiului de 
zi cu zi și mai puțin pe oportunități/obligativități de DPC. Acumularea salariului dintr-o 
normă și jumătate înseamnă mai puțin timp pentru pregătirea lecțiilor, pentru participarea 
în formarea continuă sau pentru reflecție asupra propriilor practici. Recomandăm 
majorarea salariilor, astfel încât profesorii să poată câștiga decent dintr-o singură normă. 
De asemenea, recomandăm modificarea Legii salarizării pentru personalul didactic, astfel 
încât obținerea unui grad didactic să aducă mai multe trepte de salarizare decât în 
prezent.  
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5. Redefinirea formării continue 

În accepțiunea actuală, „Formarea profesională continuă” îmbină, de fapt, două concepte: 
formarea continuă (în cadrul unei profesii) și formarea profesională (în vederea obținerii 
unor noi calificări/recalificări). Codul Educației recunoaște, în principal, doar formarea 
continuă formală, derulată de instituții specializate, organizată sub forma de cursuri față 
în față/hibrid/online, finalizată cu examen și cu obținerea unei diplome. Recomandăm 
redefinirea formării continue pentru a include toate cele trei paliere: formal, non-formal, 
informal, cu exemplele lor de manifestare (vezi și Anexa 5). De asemenea, recomandăm 
cel puțin în contextul sistemului de învățământ decuplarea educației formale, prin care se 
obțin calificări/recalificări (caracter ocazional), de formarea continuă (caracter 
permanent). 

6. Elaborarea standardului ocupațional de formator în educația adulților  

Pe baza acestui standard, este recomandat ca toți aspiranții la profesia de formator să 
treacă printr-un curs de Formare de formatori, încheiat cu evaluare 
practică/demonstrativă. Inclusiv cadrele didactice universitare care doresc să livreze 
formare continua trebuie să se specializeze în educația adulților. 

7. Elaborarea de metodologii specifice de acreditare a programelor  

În cazul în care se menține acreditarea programelor ca politică de asigurare a calității, 
propunem revizuirea metodologiilor distincte și specifice pentru:  

• Programe de studii universitare (formare inițială); 
• Programe de calificare/recalificare (formare profesională); 
• Programe de formare continuă.  

Ghidurile de evaluare externă pun accent foarte mare pe legislație și mai puțin pe 
procesele proprii invățării. De asemenea recomandăm ca diferențierea să se facă și prin 
terminologie.  

Pentru a ține pasul cu inovațiile, cu tehnologia și cu schimbările de politică educațională, 
furnizorii trebuie să aibă libertatea de a modifica curriculumul până la 50%, precum și 
modalitatea de livrare, fără a fi nevoiți să reacrediteze programele. Taxele de acreditare, 
mai ales la formarea continuă, trebuie corelate cu indicatorii macro-economici și cu 
posibilitățile de plată ale furnizorilor. Selecția evaluatorilor programelor de formare trebuie 
să asigure transparența, expertiza reală și imparțialitatea procesului. De asemenea, 
evaluatorii au nevoie de instruire în evaluarea unui curriculum de formare. Acreditarea 
instituției și nu a programelor poate fi o soluție viabilă și mai puțin costisitoare, cu condiția 
ca ANACEC să aibă o capacitate de monitorizare crescută și un sistem standardizat de 
evidență a ofertei fiecărui furnizor, actualizată în timp real. Încurajăm ca universitățile să 
fie văzute de legiuitor drept instituții furnizoare de educație inițială. Acesta este scopul lor 
principal. Pentru a deveni furnizori de formare continuă, universitățile ar trebui să 
înființeze centre independente de formare continuă (nu departamente) și să demonstreze 
calitatea serviciilor prestate în aceeași măsură ca un furnizor privat. 

8. Creșterea eficienței programelor de formare continuă prin simularea lecțiilor și 
exersarea practică a conceptelor  

Propunem ca programele de formare continuă acreditată a cadrelor didactice să fie 
compuse din:  
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• 25% ore teoretice; 
• 65% ore practice; 
• 10% ore de evaluare. 

Din totalul orelor practice: 

• 40% se desfășoară în condiții de simulare cu asistența formatorului; 
• 60% se desfășoară în școală, prin aplicarea concretă la clasă a noilor concepte și 

prin dezvoltarea unui portofoliu de activități. 

Reiterăm necesitatea ca formarea continuă să fie decuplată de sfera academică, inclusiv 
conceptual și terminologic. De asemenea, încurajăm furnizorii să lucreze cu formatori din 
învățământul general, în special cu profesori care sunt recunoscuți pentru rezultatele 
obținute la clasă cu elevii lor.  

9. Consolidarea capacităților locale de suport pentru cadrele didactice  

Începând de la consolidarea rolului de consiliere al inspecției școlare, continuând cu 
mentoratul de inserție profesională, mentoratul pentru dezvoltarea profesională, 
managementul școlar suportiv - toate aceste concepte bine cunoscute au un rol esențial 
în sprijinirea cadrelor didactice, pentru ca acestea să devină mai performante. Pentru că 
și în prezent multe activități se fac doar formal, pe hârtie, recomandăm definirea clară a 
acestor roluri în fiecare școală, elaborarea de regulamente pentru aceste categorii și 
remunerarea pentru activitatea suplimentară. 

10. Clarificarea statutului formării continue separat de procesul de atestare a gradelor 
didactice  

Este necesară o schimbare de optică, o definire separată în documentele legislativ-
normative a următoarelor concepte: 

• Dezvoltarea profesională continuă/Formarea continuă pentru cadrele didactice 
(ce este, pentru ce servește, cine trebuie să fie implicat, care sunt actorii etc.) ca 
bază pentru orice alte procese ulterioare.  

• Conferirea de grad didactic - văzută ca proces de avansare în carieră și de trecere 
la alt nivel salarial/alte avantaje. 

• Confirmarea gradului didactic/Evaluarea periodică - văzute ca un proces prin care, 
la fiecare cinci ani, se demonstrează/evaluează competența didactică a 
profesorilor. În acest caz, formarea continuă acreditată nu trebuie să constituie 
mai mult de 40-50% din „greutatea” portofoliului. Mult mai importante sunt 
efectele DPC la nivelul clasei, al școlii și în comunitate (evaluarea performanței 
didactice, rezultatele elevilor, gradul de implementare a curriculumului, relațiile cu 
elevii, colegii și comunitatea etc.).  

Recomandăm ca formarea continuă să rămână obligatorie și gratuită pentru toți profesorii 
și pentru ariile văzute prioritare de către Ministerul Educației și Cercetării. Acest tip de 
politică educațională asigură că toți profesorii sunt la zi cu noutățile din sistem. Procesul 
de atestare este un demers separat, voluntar, care ține de avansarea în carieră și nu poate 
înlocui formarea continuă obligatorie. 

11. Reducerea numărului de ore necesare pentru atestare  

Deși, la nivel internațional, pentru formarea continuă se recomandă programe mai de 
durată, în locul atelierelor de o zi, cerințele actuale ale procesului de atestare sunt 
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exagerate - doua programe a cate zece credite, adică 600 de ore în cinci ani. Din acestea, 
formării față în față îi revin doar 25% din durată, iar activitatea individuală este relativ greu 
de decontat/demonstrat. Recomandăm obligativitatea parcurgerii unui singur program de 
300 de ore la fiecare cinci ani, iar durata formării față în față să fie extinsă de la 25% la 
50%. La fel, pentru a stopa „goana după credite” și a încuraja învățarea, recomandăm 
diminuarea numărului de credite necesare pentru obținerea/confirmarea gradului 
didactic. Ca exemplu, în Republica Moldova, un profesor cu gradul al doilea are nevoie de 
minimum 1500 de ore de formare continuă la fiecare cinci ani, în vreme ce un profesor din 
Romania are nevoie de 360 de ore, iar unul din Singapore - de 500 de ore. Criteriul 
cantității trebuie să fie înlocuit cu cel al calității. Un alt punct de îmbunătățit este folosirea 
injustă a unei scale incrementale cel puțin pentru confirmarea gradului. Timpul nu se 
demultiplică în funcție de gradul didactic. De ce un cadru didactic cu grad superior trebuie 
să participe cu 50% mai mult în activități de DPC decât un cadru didactic ce are gradul al 
doilea când, de fapt, teoretic, cel din urmă are nevoie de mai multă formare continuă? 
Propunem ca pentru confirmarea gradului să fie nevoie de același număr de credite, 
indiferent de nivel. 

12. Aducerea formării continue de calitate la nivel regional și local  

Furnizorii de formare pot colabora cu direcțiile regionale de învățământ și pot înființa 
centre de formare mai aproape de cei care au nevoie de ele. Este mai eficient să deplasezi 
doi formatori, câte două-trei zile săptămânal, într-un centru regional, decât să aduci în 
capitală grupuri de cursanți pe perioade lungi de timp. În felul acesta se evită problemele 
legate de transport, cazare, profesori înlocuitori în școlii etc.  

13. Organizarea programelor de formare față în față minimum 50% din durata programului  

Dincolo de transmiterea unor teorii, concepte și informații, programele de formare 
continuă oferă experiențe legate de comportamente observabile, de inter-relaționare, de 
împărtășirea experiențelor în echipă și de exprimarea emoțiilor. Deși pandemia a mutat o 
bună parte din activitățile educaționale pe internet, studiile arată că eficiența programelor 
de formare continuă este scăzută în condițiile livrării exclusiv online a acestora. Drept 
urmare, recomandăm ca programele să fie livrate dacă nu în totalitate fața în fața, măcar 
în format blended-learning, unde minimum 50% din program să reprezinte componenta 
față în față și 50% - online (sincron și asincron). 

14. Încurajarea participării și recompensarea performanței  

Mulți specialiști (Guskey, 2002, Popova et al. 2018, WDR, 2018) au observat că DPC 
combinată cu stimulente contribuie semnificativ la succesul programelor și a adus un 
impuls în învățarea elevilor. După cum s-a arătat deja în acest studiu, simpla participare la 
formare nu garantează schimbarea practicilor. Dacă intenția Guvernului este de a facilita 
adoptarea unui nou instrument sau curriculum, atunci sprijinul și accesul la DPC de înaltă 
calitate ar trebui să fie acordate tuturor cadrelor didactice, iar stimulentele - doar celor 
care fac dovada adoptării de noi abordări. Ca parte a politicilor de acces egal, Guvernul 
poate sprijini costurile de călătorie și de ședere în timpul activităților de formare și poate 
rambursa achiziția de materiale de învățare, costurile legate de participarea la conferințe, 
la călătorii de studiu etc. Mai mult, recomandăm ca responsabilii cu dezvoltarea continuă 
din școli și cu performanța cadrelor didactice să asiste la ore și să raporteze, pe baza unui 
regulament/fisă de observare, dacă profesorii aplică la clasă conceptele/instrumentele 
învățate la formarea continuă.   
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Anexe 
 
Anexa 1. Modele de carieră didactică - Formarea inițială 

 

 

 

Exemplificare - Profesor învățământ primar  

ü Rută de intrare prin liceul pedagogic - deși finalizarea acestor studii nu conferă 
dreptul de a preda, absolvenții pot să se angajeze în servicii de suport educațional 
și mai pot practica, cu o perioadă de grație de trei ani, ca profesor, asistent 
educațional, cadru didactic itinerant, mediator școlar, personal suport before și 
after-school, personal de sprijin în programe remediale. Absolvenții de liceu 
pedagogic, care doresc să urmeze un program de licență în Științele educației, vor 
beneficia de prioritate la admitere și de recunoașterea stagiilor de practică 
didactică. 

ü Rută de intrare prin programe de licență în științele educației (PIPP, pedagogie în 
departamentul de științe ale educației, psihopedagogie specială) - obținerea 
licenței oferă drept de a preda; ei vor urma un program de stagiatură specific, care 
va ține cont de achizițiile și de experiența dobândită prin programul de licență. 

Profesor 
învățământ 

primar

• Intrare prin liceul pedagogic (fără drept de 
predare)

• Intrare prin licență PIPP
• Angajare în sistem după un program de 
stagiatură specific

• Continuare prin Masterat didactic, care oferă 
noi oportunități de dezvoltare profesională 
(mentori, metodiști, formatori)

•Studii doctorale (cercetare didactică, carieră 
universitară)

Profesor 
învățământ 
secundar

• Intrare prin modul psiho-pedagogic 
urmat în cadrul programului de 
licență

• Angajare în sistem după un program 
de stagiatură specific

• Continuare prin Masterat didactic, 
care oferă noi oportunități de 
dezvoltare profesională (mentori, 
metodiști, formatori)

• Studii doctorale (cercetare didactică, 
carieră universitară)

Profesor 
învățământ 

superior

• Angajare în sistem după un program 
de stagiatură specific

• Continuare prin Masterat didactic, 
care oferă noi oportunități de 
dezvoltare profesională (metodiști, 
formatori)

• Studii doctorale 

Modele de carieră didactică – Formare inițială 

FOR 
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ü Oportunități de dezvoltare profesională prin Masterat didactic pentru învățământul 
primar și preșcolar, care va oferi posibilitatea de acces la noi roluri (metodist, 
formator etc.). 

ü Cei care finalizează Masterul pot să se înscrie la programe de studii doctorale (în 
special, dacă va fi promovat un program de doctorat didactic, cu oportunitatea de 
dezvoltare a unei cariere în cercetare sau în învățământul superior). 
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Anexa 2. Noi roluri pe care trebuie să și le asume profesorul sau se recalibrează o parte 
din rolurile tradiționale ale acestuia. Palade Eugen (coord.), 2020 

Profesorul-dezvoltator de curriculum. De la programa școlară la activitatea din clasă, 
profesorul are rolul de a planifica demersul didactic prin: lectura personalizată și integrală 
a programei, pentru a înțelege mecanismele de construcție curriculară și modul de 
abordare a învățării în cadrul unei discipline/domeniu/modul, precum și pentru a înțelege 
relațiile dintre componentele majore ale Curriculumului național; realizarea documentelor 
de proiectare - planificarea calendaristică și proiectarea unităților de învățare -, pornind 
de la competențele definite de programa școlară; proiectarea unor situații de învățare 
adecvate competențelor și temelor de conținut asociate, adaptabile la diferite contexte și 
nevoi educaționale, inovative în raport cu alte contexte educaționale și flexibile ca 
modalitate de realizare - care să permită dezvoltarea competențelor specifice; 
dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, prin proiectarea de opționale centrate pe 
nevoile și interesele de învățare ale elevilor cu care acesta lucrează.  

Profesorul-facilitator al învățării. A facilita învățarea presupune valorizarea elevilor ca 
participanți activi la propria învățare, prin depășirea înțelegerii limitative a rolului acestora 
de receptori pasivi de cunoștințe. Ca facilitator al învățării, profesorul angajează elevii în 
sarcini de învățare relevante, invită la selectarea și procesarea cunoștințelor asociate 
sarcinilor de învățare pentru înțelegere și fixare, sprijină elevii în asumarea propriilor 
demersuri de învățare, îi implică în analiza colaborativă a rezultatelor învățării și în 
împărtășirea experiențelor de învățare. De asemenea, acest rol atrage atenția asupra 
nevoii de sprijin individualizat pentru elevi și de motivare a acestora pentru păstrarea 
centrării pe sarcinile de lucru. Ca urmare, este necesar ca profesorul să devină creator de 
medii productive de învățare în clasă, care să permită dezvoltarea de competențe. Doar 
în acest mod se poate evita cantonarea în predarea de conținuturi (cu niveluri diferite de 
abstractizare) care solicită în mod disfuncțional procesele de gândire (concepte - transfer 
în sarcini aplicative versus experiență directă și reflecție - conceptualizare - transfer în 
sarcini aplicative). 

Profesorul-partener în învățare (co-learner). Diversitatea situațiilor de învățare oferă 
contexte în care profesorul își conștientizează propriile limite. Profesorul poate capitaliza 
limitele sale - reale sau simulate - pentru a antrena elevii și a-i angaja activ în sarcini de 
lucru. Ca urmare, este important ca profesorul să devină partener în învățare, să manifeste 
curiozitate și deschidere față de elevi, să exploreze împreună cu aceștia pentru a căuta 
răspunsuri la întrebări și soluții la situații-problemă. Acest rol permite un mai mare grad de 
empatie cu elevii, o experimentare mai directă a etapelor de construire a cunoașterii și o 
coparticipare la dezvoltarea competențelor elevilor, echilibrând relația didactică. 

Profesorul-evaluator de competențe. Evaluarea competențelor dezvoltate la nivelul 
elevilor este una dintre cele mai importante sarcini ale profesorului, care vizează 
colectarea de date în vederea aprecierii rezultatelor de învățare (în termeni de cunoștințe, 
abilități și atitudini), precum și analiza calității procesului de învățare. Astfel, evaluarea 
reprezintă o cale de feedback (ce, cât, cum a învățat elevul?) și de feedforward (ce, cât, 
cum va învăța elevul?). De asemenea, evaluarea oferă date importante asupra calității 
activității de predare, profesorul fiind un beneficiar al feedbackului în reglarea activității 
didactice. Curriculumul centrat pe competențe solicită alt scop al evaluării decât acela de 
verificare a reproducerii unor cunoștințe asimilate de elevi. De asemenea, impune nevoia 
de diversificare a formelor și metodelor utilizate, care să învestească evaluarea cu rol 
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formativ, să implice elevii în evaluarea propriei activități de învățare și să promoveze 
încrederea elevilor în reușita propriului proces de învățare.  

Profesorul-dezvoltator de resurse de învățare. Un curriculum centrat pe competențe 
presupune ca profesorul să creeze situații de învățare cât mai variate, mai flexibile, cu 
resurse de învățare diversificate. Dincolo de manual, în prezent accesul la resurse variate 
este relativ facil: auxiliare didactice, ghiduri, colecții de texte, echipamente, Resurse 
Educaționale Deschise etc. Rolul profesorului ca dezvoltator de resurse semnifică nu doar 
crearea unor resurse proprii de învățare, cât mai ales: lectura resurselor didactice 
existente; selecția riguroasă a acestora, pentru a constitui mijloace reale de sprijin pentru 
învățare; adaptarea RED la condiții specifice de învățare, la nevoi și interese 
individualizate ale elevilor. 

Profesorul-cercetător. Implementarea curriculumului centrat pe competențe implică 
orientarea profesorului către demersuri acționale specifice cercetării, centrate pe studiul 
intenționat, sistematic și reflexiv al propriilor practici profesionale. Înainte de toate, 
profesorul-cercetător acceptă că el însuși are de învățat mereu pe parcursul carierei și 
caută să învețe din ceea ce se întâmplă în clasă, își pune întrebări cu privire la propriile 
practici. Pentru identificarea aspectelor de ameliorat, observă sistematic activitatea de 
predare-învățare-evaluare, colectează informații relevante și analizează sistematic 
datele. Pe baza acestora, profesorul-cercetător caută soluții practice și își structurează 
cu intenție demersurile de predare, pentru a răspunde nevoilor elevilor săi, pentru a facilita 
învățarea acestora și pentru a crește calitatea rezultatelor învățării în relație cu 
dezvoltarea competențelor prevăzute la nivelul programelor școlare; în acest context, 
profesorul este inovator și promovează schimbări la nivelul clasei și al școlii. Nu în ultimul 
rând, profesorul-cercetător trebuie să lucreze împreună cu ceilalți; calitatea activității 
educaționale este condiționată de dezvoltarea reală a unei echipe de profesori, a unei 
comunități de practici la nivelul școlii - cu rol de rețea de sprijin, de context în care 
profesorii care se confruntă cu probleme și nevoi comune reflectează împreună, 
explorează situațiile educaționale, discută observațiile și perspectivele personale, își oferă 
unul altuia sprijin și proiectează împreună soluții. 
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Anexa 3. Implicațiile unei centrări autentice pe competențe - Palade Eugen (coord.), 2020 

Este important ca domeniul de formare generală să fie orientat către elementele de 
specificitate ale Curriculumului național. Aspectele abordate în domenii de studiu precum 
curriculumul, predarea, învățarea și evaluarea ar trebui să faciliteze înțelegerea de către 
viitorii profesori a semnificației și rolului competenței în procesul de predare-învățare-
evaluare, a principiilor care fundamentează Curriculumul național, cu referiri concrete la 
curriculumul școlar în vigoare. 

În același context, se impune alocarea unui rol mai important pentru didactica specialității, 
care să asigure contexte mai multe și mai variate de lucru direct cu documentele 
curriculare (planuri de învățământ, programe școlare), pentru ca viitorii profesori: să 
înțeleagă semnificația modelului de proiectare centrat pe competențe și impactul acestuia 
la nivelul activității didactice; să conștientizeze rolul și statutul disciplinei pe care o va 
preda în curriculumul școlar, în relație cu alte discipline de studiu; să se familiarizeze cu 
documentele curriculare; să cunoască rolul și importanța acestora, în raport cu alte 
resurse didactice; să facă o lectură completă și corectă a documentelor curriculare; să 
experimenteze modalitățile de valorificare a acestora la nivelul planificărilor și al realizării 
de activități practice.  

Centrarea pe competențe încurajează abordările integrate la nivelul curriculumului, prin 
demersuri multi-, pluri-, inter- și trans-disciplinare. Pentru ca acestea să devină realitate 
în practica școlară, este nevoie ca formarea inițială a profesorilor să asigure o pregătire 
de specialitate flexibilă, care să depășească limitele unei abordări preponderent mono-
epistemologice, prin deschidere către domenii multiple, clasice și de graniță. Creșterea 
ponderii contextelor de pregătire practică și diversificarea modalităților de organizare a 
acesteia reprezintă un alt palier al implicațiilor curriculumului centrat pe competențe. 
Pregătirea practică trebuie să permită organizarea de experiențe autentice de învățare 
pentru viitorii profesori, prin:  

- realizarea de observări a activității didactice, derulate în diferite contexte școlare și 
coordonate de profesori cu stiluri și experiențe de predare variate;  

- organizarea unor contexte de reflecție critică asupra activității didactice observate;  
- proiectarea și realizarea de activități de predare-învățare-evaluare în număr mai 

mare, în contexte formale și non-formale, în organizații școlare variate, cu diferite 
categorii de elevi;  

- crearea unor contexte de împărtășire a propriilor experiențe de predare, cu alți colegi.  

De asemenea, este necesară valorificarea elementelor specifice Curriculumului național în 
programele de stagiatură practică ale profesorilor debutanți, până la examenul de 
definitivat. Este important ca profesorii debutanți să aibă parte de programe de mentorat 
la nivelul unităților de învățământ, din partea profesorilor cu experiență mai amplă, care 
să creeze contexte variate de sprijin pentru planificarea și implementarea Curriculumului 
național și să motiveze profesorii pentru stabilitatea în carieră. De asemenea, portofoliile 
profesionale, inspecțiile de evaluare a activității pe perioada stagiului și examenele de 
definitivat trebuie să asigure o evaluare autentică a pregătirii pentru profesie și să pună 
accent pe elemente de cunoaștere a Curriculumului național și pe elemente de reflecție 
asupra activității didactice, prin instrumente specifice (jurnale didactice, fișe de 
autoevaluare etc.).  
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Anexa 4. Model de formare pentru adoptarea cu succes a unei noi practici didactice 
(Pataki, 2019) 
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Anexa 5. Lista activităților de dezvoltare profesională continuă a profesorilor, 
recunoscută de autoritățile din provincia Alberta, Canada (ATA, 2005), ordine alfabetică: 

Absolvirea de cursuri post-
universitare 

Înregistrarea conferințelor 
pe suport audio Participarea la conferințe 

Analiza datelor științifice Membru în asociații 
profesionale 

Participarea la cursuri 
online 

Cercetarea curriculumului 
școlar 

Membru în comisii 
specializate 

Participarea la 
simpozioane în domeniul 
curriculumului 

Cercetarea pe internet Mentor al unui coleg din 
școală  

Planificarea 
curriculumului integrat 

Cercetare-acțiune  Mentor al unui student 
practicant 

Reflecția asupra propriilor 
practici 

Coaching Organizarea de activități 
extra-curriculare 

Scrierea de articole 
pentru diverse publicații 

Conversații cu personalități 
din domeniul educației 

Participarea ca prezentator 
în conferințe video 

Scrierea de articole 
științifice 

Derularea de activități 
creative cu elevii 

Participarea în ateliere pe 
diverse tematici 

Selectarea resurselor 
educaționale 

Dezvoltarea colaborativă a 
curriculumului 

Participarea în grupuri de 
studiu 

Selectarea și folosirea 
videoclipurilor 
educaționale 

Elaborarea planurilor 
individuale de creștere 
profesională 

Participarea la întâlnirile 
regulate ale profesorilor de 
disciplină 

Studiul lecțiilor 

Elaborarea portofoliilor 
profesionale 

Participarea în rețele de 
discuții pe tema programei 
școlare 

Studiul literaturii de 
specialitate 

Examinarea temelor elevilor Participarea în școli de vară Vizite de studiu în alte 
școli/clase 

 


