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The author exposes his opinion both about the op-
portunity and the signifi cance of promovation of the 
educational Code project’s ideas, and about the neces-
sity of operating some modifi cations and complemen-
tations of the project for adjusting it with national and 
international normative frame.

Lansarea ce către preşedintele Republicii Mol-
dova a proiectului Codului învăţământului, în ca-
drul Conferinţei internaţionale cu genericul Politici 
in domeniul ştiinţei si educaţiei, la care au parti-
cipat miniştri ai educaţiei şi ştiinţei şi preşedinţi ai 
academiilor de ştiinţe din ţările Europei Centrale şi 
de Sud-Est, Caucaziene, CSI, Ţările Balcanice şi 
cele Baltice, vorbeşte elocvent despre importanţa pe 
care o atribuie autorităţile publice învăţământului şi 
ştiinţei – pilonilor principali ai societăţii bazate pe 
cunoştinţe, la care aspirăm. 

În opinia noastră, ideile inovatoare care trebuie 
evidenţiate şi reproduse coerent în varianta fi nală a 
proiectului menţionat sunt următoarele:

a) crearea unei structuri a sistemului de învă-
ţământ ajustate la rigorile ISCED şi recomandările 
procesului Bologna, păstrând tradiţiile sănătoase 
ale sistemului existent;

b) aplicarea nemijlocită a normelor constituţi-
onale care stipulează că „Învăţământul de stat este 
gratuit”1, prin includerea în proiectul de lege men-
ţionat a „priorităţilor fundamentale ale statului în 
domeniul învăţământului”;

c) lărgirea autonomiei universitare şi transpa-
renţei alegerilor organelor de conducere a instituţii-
lor de învăţământ superior prin organizarea alegeri-
lor directe de către Adunarea generală (Asambleea) 
instituţiei de învăţământ superior;

d) crearea Agenţiei evaluării şi acreditării in-
stituţionale a instituţiilor de învăţământ în cadrul 
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare 
şi asigurarea acreditării instituţionale şi ştiinţifi ce a 
instituţiilor de învăţământ superior de către o insti-
tuţie publică independentă;

e) suplimentarea denumirii instituţiilor de în-
văţământ superior acreditate instituţional şi ştiinţifi c 
cu cuvintele universitate sau academie în funcţie 
de rezultatele acreditării, iar cele neacreditate să fi e 
obligate să-şi suplimenteze denumirea cu cuvântul 
institut;

f) instituirea masteratului doar în cadrul insti-
tuţiilor de învăţământ superior acreditate instituţio-
nal şi ştiinţifi c;

g) integrarea învăţământului şi ştiinţei în pro-
cesul de pregătire a cadrelor ştiinţifi ce prin „orga-
nizarea unui sistem efi cient de studii prin masterat, 
doctorat şi postdoctorat”2, care ar include instituţii-
le de învăţământ superior acreditate instituţional şi 
ştiinţifi c şi organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării 
acreditate ştiinţifi c;

h) asigurarea efi cienţei instruirii la masterat şi 
pregătirea cadrelor ştiinţifi ce prin doctorat şi post-
doctorat în cadrul clusterelor ştiinţifi co-educaţiona-
le care ar include: instituţiile de învăţământ supe-
rior, inclusiv Universitatea Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, organizaţiile de profi l din sfera ştiinţei şi 
inovării şi societăţile comerciale interesate.

În opinia noastră, misiunea acestui proiect de lege 
este de a asigura cadrul juridic necesar pentru con-
jugarea eforturilor puterii, societăţii, învăţământului 
şi ştiinţei în crearea unui sistem de învăţământ mo-
dern, inovaţional şi competitiv. Oportunitatea aces-
tei alegeri este demonstrată de succesele acelor ţări 
care încă nu demult se afl au la periferia dezvoltării 
economice mondiale, iar astăzi sunt printre primele: 
Finlanda, Singapore, Luxemburg, Olanda etc. 

Este cunoscut că volumul informaţiei deţinut de 
civilizaţia noastră se dublează peste fi ecare 5 ani, 
de aceea nu mai puţin important, pe lângă asimila-
rea cunoştinţelor, devine asimilarea deprinderilor şi 
tehnicii care ar ajuta la obţinerea, procesarea şi utili-
zarea informaţiei noi. Astfel, este cert că transmite-
rea mecanică a cunoştinţelor care se învechesc per-

1 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.94, art. 
35 alin. (4), Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr.1 din 
12.08.1994.

2 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova 
nr. 259-XV din 15.07.2004, art. 74 e), Monitorul Ofi cial al 
Republicii Moldova nr.125-129 art. 663 din 30.07.2004
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manent devine inefi cientă şi chiar iraţională, soluţia 
fi ind trecerea la învăţământul inovaţional orientat 
spre obţinerea unor competenţe fundamentale ce ar 
permite, la necesitate, obţinerea de sine stătătoare 
a cunoştinţelor. Aceasta condiţionează interacţiu-
nea mult mai strânsă a învăţământului inovaţional 
cu practica, decât al celui tradiţional. În consecin-
ţă, învăţământul inovaţional presupune şi instruirea 
în procesul creării cunoştinţelor noi prin integrarea 
sferei ştiinţei şi inovării cu procesul de învăţământ 
şi producerea.

Astfel, activitatea oamenilor instruiţi în condiţii 
noi se bazează nu doar pe cunoştinţele înseşi, dar pe 
cunoştinţele întruchipate în produsele inovaţionale 
competitive. Ca urmare importantă a aplicării învăţă-
mântului inovaţional devine modifi carea sistemului 
de indicatori ai calităţii învăţământului. Atenţia prin-
cipală este acordată înţelegerii şi însuşirii noţiunilor-
cheie, metodelor ştiinţifi ce, deprinderilor de a obţine 
şi utiliza cunoştinţele în diferite situaţii concrete.

Creşterea rigorilor faţă de calitatea învăţământu-
lui stimulează dezvoltarea programelor de susţinere 
de stat a cercetărilor fundamentale în universităţi, 
afl uxul investiţiilor private pentru demararea acti-
vităţilor inovaţionale de interes comun. Astfel, prin 
desfăşurarea unor concursuri exigente şi transparen-
te pentru obţinerea granturilor şi contractelor de la 
agenţi economici, autorităţi publice locale, organi-
zaţii fi lantropice interesate în procurarea proprietăţii 
intelectuale se va ajunge la lărgirea iminentă a bazei 
fi nanţării învăţământului superior de către instituţii-
le de învăţământ superior.

Este cert că viitorul prosper al Republicii Mol-
dova, în mare măsură, este condiţionat de pasibilita-
tea noastră de a accepta, susţine şi respecta în cadrul 
politicilor în domeniul ştiinţei şi educaţiei a unor 
principii deja aprobate de comunitatea academică 
europeană şi internaţională:

a) reformarea consecventă a sistemului de în-
văţământ arhaic în cel de tip inovaţional;

b) sporirea calităţii şi competitivităţii învăţă-
mântului;

c) „producerea” unor cunoştinţe şi deprinderi 
unice;

d) asimilarea cunoştinţelor şi oricăror succese 
pentru asigurarea succesului propriu, păstrând în 
acelaşi timp tradiţiile naţionale ale învăţământului.

Astăzi, însă, cadrul normativ al Republicii Mol-
dova în domeniul învăţământului este dispersat şi 
depăşit, iar în unele cazuri favorizează creşterea dis-
crepanţelor dintre învăţământul universitar şi sfera 
ştiinţei şi inovării. Absolvenţii universităţilor noas-
tre devin necompetitivi pe piaţa mondială a forţei 
de muncă de califi care înaltă, iar ştiinţa autohtonă 

pierde capacitatea de reproducere a potenţialului 
ştiinţifi c uman.

Cu toate că proiectul Codului învăţământului 
reprezintă un salt în crearea unui sistem de învăţă-
mânt inovaţional, competitiv şi modern, nu putem 
să trecem cu vederea că varianta proiectului, pro-
pusă spre examinare, conţine dispoziţii ce contravin 
Constituţiei Republicii Moldova, Codului cu privire 
la ştiinţă şi inovare, adoptat din iniţiativa preşedin-
telui Republicii Moldova şi altor acte legislative.

Mai mult decât atât. După cum am menţionat, 
legislaţia naţională în domeniu nu stimulează eli-
minarea decalajului între învăţământul universitar 
şi sfera ştiinţei şi inovării, deci, pentru realizarea 
obiectivelor procesului Bologna sunt iminent nece-
sare următoarele acţiuni:

a) diversifi carea izvoarelor de fi nanţare a în-
văţământului, ştiinţei şi inovării;

b) ajustarea proiectului Codului învăţământu-
lui la prevederile Legii privind actele legislative nr. 
780 din 27.12.2001, inclusiv:

- redactarea întregului text al proiectului de 
lege vis-a-vis de limbajul şi expresia juridică3, în 
special la compartimentul privind pregătirea cadre-
lor ştiinţifi ce;

- structurarea proiectului Codului învăţămân-
tului4  etc.;

c) excluderea din textul proiectului de lege a 
sintagmei Centrul pentru Instruire Universitară, 
Postuniversitară şi Perfecţionare, deoarece acestui 
Centru se incumbă doar atribuţiile de administrare 
şi elaborare a politicilor în domeniu, iar de instrui-
rea generală a doctoranzilor şi cercetarea ştiinţifi că 
în cadrul tezei de doctorat se vor preocupa docto-
ranturile Universităţii Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei şi a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării 
acreditate;

d) completarea proiectului Codului învăţă-
mântului cu anexa Regulamentul privind modul de 
evaluare şi acreditare instituţională a instituţiilor 
de învăţământ;

e) ajustarea proiectului Codului învăţământu-
lui la prevederile procesului Bologna privind asigu-
rarea mobilităţii studenţilor, doctoranzilor şi profe-
sorilor;

f) completarea şi modifi carea Codului ştiinţei 
şi inovării al Republicii Moldova cu dispoziţii pri-
vind Agenţia evaluării şi acreditării instituţionale a 
instituţiilor de învăţământ etc.

 3 Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001, 
art. 19, Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr.36-38 art. 
210 din 14.03.2002. 
4 Idem, art. 24-33.
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