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• Mulți angajatori din Republica Moldova nu reușesc să completeze locurile de muncă vacante din cauza lipsei 
absolvenților instituțiilor de învățământ superior, care ar dispune de competențele necesare pe piața muncii. 

• Sistemul de guvernanță și finanțare în învățământul superior poate avea o prestație mai bună pentru a promova 
calitatea și relevanța programelor de învățământ superior . 

• Practica internațională sugerează, că reformele finanțării învățământului, care consolidează transparența și 
introduc indicatori de performanță orientați spre rezultate, pot avea un rol esențial în îmbunătățirea relevanței și 
eficienței forței de muncă. 

Instituțiile de învățământ superior trebuie să ofere absolvenților o pregătire mai bună pentru 
locurile de muncă curente și viitoare … 

Competențele absolvenților instituțiilor de învățământ superior nu corespund cerințelor angajatorilor. În timp ce 
absolvenții instituțiilor de învățământ superior au perspective de angajare și venituri mai bune față de cei cu niveluri de studii 
inferioare, există indicii puternice, că învățământul superior nu are capacitatea de a răspunde cererii actuale pentru forța de 
muncă, nemaivorbind de cererea pentru competențele viitoare. Aproximativ jumătate din companiile din Republica Moldova 
se confruntă cu probleme sistematice în identificarea angajaților care ar dispune de competențele necesare. Se atestă, că 
absolvenților instituțiilor de învățământ superior le lipsește o gamă de competențe, inclusiv competențe profesionale (practice). 
În rândul absolvenților instituțiilor de învățământ superior antrenați în câmpul muncii, 43% au raportat lipsa concordanței între 
studiile lor și locul de muncă, inclusiv studii excesive (28%) și ocuparea într-un domeniu care nu are legătură cu studiile lor 
(9%). În rândul tinerilor absolvenți situația este mai gravă, aproximativ unul din doi absolvenți cu vârsta sub 30 de ani raportând 
o astfel de lipsă de corespundere în 2015.1 Această necorespundere generează îngrijorarea că universitățile vor întâmpina și 
mai multe dificultăți în a se adapta nevoilor de calificare viitoare, odată ce economia se va moderniza în continuare. 
Parteneriatele eficiente între universități și sectorul privat sunt limitate. În timp ce există interacțiuni, de exemplu prin 
intermediul stagiilor oferite studenților instituțiilor de învățământ superior, se pare că colaborarea în scopul alinierii studiilor la 
cererea pieței muncii, stimulării inovării și organizării stagiilor ar putea fi mai frecventă și mai eficientă.    
Legătura precară dintre învățământul superior și piața forței de muncă dăunează persoanelor și economiei. Aceasta 
reduce perspectivele de obținere a locurilor de muncă pentru absolvenți, împiedică creșterea economică și indică utilizarea 
ineficientă a resurselor, atât din bugetul de stat, cât și din bugetele familiilor. 

…dar mecanismul de guvernanță nu încurajează instituțiile de învățământ superior să se 

adapteze la cererea pentru competențe... 

Trebuie să existe trei elemente principale pentru a asigura competențe relevante pentru piața muncii , oferite 
studenților de către instituțiile de învățământ superior: i) rezultatele de învățare scontate, descrise sub aspect de 
competențe, ar trebui să fie agreate cu angajatorii; ii) un nivel adecvat de autonomie universitară ar trebui să fie însoțit de 
mecanisme eficiente de responsabilizare; și iii) instrumentele de finanțare ar trebui să ofere universităților posibilitatea și 
stimulentele de a oferi studii receptive la cerere. 

Cadrul Național al Calificărilor din Republica Moldova necesită îmbunătățiri pentru a oferi o imagine clară asupra 
rezultatelor necesare pe piața națională a muncii. Din moment ce Republica Moldova nu dispune de standarde în 
învățământul superior, universitățile nu beneficiază de îndrumări clare cu privire la competențele pe care ar trebui să le 
dezvolte. Mai mult ca atât, chiar și discuțiile destul de intense cu comunitatea de afaceri privind cererea de competențe nu au 
favorizat deocamdată dezvoltarea standardelor profesionale (ocupaționale). În mod ideal, standardele ocupaționale, agreate 
în cadrul comunității de afaceri, ar trebui să ghideze procesul de învățământ în toate instituțiile de învățământ superior (așa 
cum se întâmplă în Marea Britanie, Germania, Polonia). 

Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova dispun de un nivel de autonomie sporit, dar nu și de 
transparență și responsabilitate clară. Nu există informații solide despre performanța instituțiilor de învățământ superior, 

                                                 
1 Calculele colaboratorilor Băncii Mondiale în baza datelor Cercetării forței de muncă (BNS) . 



fapt care afectează luarea unor decizii informate de către guvern privind reformele de politici, finanțarea și plasarea studenților, 
precum și alegerile în materie de studii ale studenților și familiilor lor.  

Mecanismul de finanțare al învățământului superior nu prezintă stimulente de încurajare a instituțiilor să ofere 
absolvenților competențe care i-ar ajuta să obțină locuri de muncă bune. În loc de a utiliza finanțarea pentru a stimula 
universitățile să ofere studii relevante și de înaltă calitate, alocările din buget se bazează preponderent pe date istorice, fără a 
ține cont în mod clar de performanța universităților sau de cererea pe piața muncii. 

Experiența internațională sugerează, că cele mai eficiente instrumente de finanțare pentru promovarea calității și a 
învățământului superior relevant pentru piața muncii includ contractele de performanță și formulele de finanțare per 
student orientate spre rezultate. Cu toate acestea, Republica Moldova și multe țări vecine utilizează în continuare alocări 
bugetare nebazate pe performanță (vedeți tabelul 2). Corelarea alocărilor din buget (vedeți tabelul 1 pentru toate mecanismele 
de finanțare posibile) la indicatori de performanță clari și orientați spre rezultate oferă stimulente pentru dezvoltare instituțiilor 
de învățământ superior. Metodele de alocare și definirea indicatorilor necesită o analiză atentă, bazată, printre altele, pe 
contextul strategic și obiectivele naționale. Suplimentar, trebuie să existe condiții favorabile: de exemplu, pentru a utiliza rata 
de ocupare a absolvenților drept criteriu în deciziile de finanțare, trebuie să existe date fiabile de trasabilitate a absolvenților. 

…iar fondurile pot fi alocate mai eficient. 

În Republica Moldova există 30 de instituții de învățământ superior la o populație de studenți în declin rapid. În timp 
ce numărul universităților s-a micșorat de la 35 în 2005/06 la 30, numărul studenților a scăzut cu peste 40% în aceeași perioadă 
(vedeți figurile 2 și 3). Până în 2020, se așteaptă o scădere a numărului de studenți la 55.000 sau mai puțin.2  

Declinul numărului de studenți accentuează îngrijorările legate de calitate și eficiență. Cu o populație medie scontată de 
1700 de studenți pe universitate în 2020, este tot mai puțin probabil că universitățile pot îmbunătăți sau chiar menține calitatea 
studiilor. De exemplu, menținerea cadrelor didactice suficient de ca lificate pentru toate facultățile și disciplinele va deveni tot 
mai dificilă din cauza lipsei de fonduri și a studenților, la fel ca în anul trecut, când 5000 de locuri finanțate din buget nu au fost 
ocupate în timpul admiterii. 

Mecanismele de finanțare transparente și bazate pe rezultate pot avea un rol important în promovarea eficienței. Există 
o necesitate clară de promovare a eficienței și de optimizare a rețelelor. Experiența internațională (de exemplu, în Danemarca, 
Austria și Olanda) sugerează, că un proces neproblematic și eficient ar putea include introducerea unei finanțări transparente 
și bazate pe rezultate, care să fie agreată cu părțile interesate. 
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 http://www.euniam.aau.dk/fileadmin/user_upload/EUniAM_WP4_Restructuring-HE-Moldova_v12.pdf  

Tabelul 1. Mecanismele de alocare a finanțării publice Tabelul 2. Totalul cheltuielilor publice pentru IIS conform mecanismului de 

alocare 

 

  HR GR RO SI PL EE CZ LV MD 

Negocieri și/sau 

determinat istoric 
 70% 5%   15%   95% 

Formulă de 

finanțare bazată pe 
contribuții 

90%  70% 50%   50% 74%  

Formulă de 
finanțare bazată pe 
rezultate 

7%  5% 50% 95%  26% 6%  

Contracte/acorduri 
de performanță 

3%     45%    

Fonduri competitive  10% 20%  3% 31% 24% 9%  

Scheme de 
excelență 

 5%   2% 9%   3% 

Alte alternative  15%      11% 2% 
 

Sursa: Pruv ot, Claeys-Kulik & Estermann, 2015 Sursa: Aprox imările colaboratorilor Băncii Mondiale în baza studiului, 2016 

Figura 1. Numărul de instituții în IS, 2005-2016 Figura 2. Numărul de studenți în IS, 2005-2016 

2. Fonduri bazate pe competitivitate 

1. Fonduri grant/alocări pe linii bugetare 

Bazate pe performanță                          Altele 
Contracte de 

performanță 

Formula de 

finanțare bazată 
pe rezultate 

Formula de 

finanțare bazată 
pe contribuții 

Negocieri 

Alocări determinate 
istoric 

3. Scheme de excelență 

4. Alte alternative (ex. burse, credite pentru studenți) 

http://www.euniam.aau.dk/fileadmin/user_upload/EUniAM_WP4_Restructuring-HE-Moldova_v12.pdf


Este esențială utilizarea strategică a fondurilor disponibile. Un mecanism de finanțare al învățământului superior care să 
încorporeze pârghiile și stimulentele adecvate, nu doar va promova relevanța profesională a absolvenților, dar va spori și 
eficiența cheltuielilor publice. În cele din urmă, aceasta va pregăti mai mulți studenți pentru o carieră productivă și de su cces, 
crescând astfel potențialul de câștig al familiilor, precum și potențialul de creștere și inovare al economiei Republicii Moldova.  

Persoane de contact: Denis Nikolaev, Lucia Casap (lcasap@worldbank.org) și Margo A. Hoftijzer 

(+373) 22 262262    www.worldbank.org/md 
 

  
Sursa:   Biroul Național de Statistică Sursa:   Biroul Național de Statistică 
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