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ŞTIINŢA ŞI 
EDUCAŢIA, 

PRIORITĂŢI PE 
TERMEN LUNG

Vladimir VORONIN, 
preşedintele Republicii Moldova

SCIENCE AND EDUCATION, 
LONG-TERM PRIORITIES
The President of the Republic of Moldova, 

Vladimir Voronin presented this speech in the frame 
of the international Conference dedicated to policies 
in the fi eld of science and education. From his point 
of view the science reform, the legislative support 
of who is Science and Innovation Code, continues. 
But even today it is clear that the following long-
term priority is education. For this aim a new draft 
document was elaborated - Education Code, that 
regulates all stages of education – from pre-scholar 
to post-university. A considerable part of the code 
is dedicated for alignment to Bologna standards. 
From the other hand there are problems regarding 
the development of education in Moldova – low 
salaries, the devalorization of graduate and post-
graduate studies etc. The new Code for Education 
offers solutions to tackle these problems. 

Stimate Doamne şi Stimaţi Domni!
Forumul de astăzi constituie o mare onoare pentru 

Republica Moldova. Şi prin prestigiul participanţilor, 
şi prin importanţa problemelor care se preconizează a 
fi  discutate în următoarele trei zile, această conferin-
ţă va lăsa, fără îndoială, o urmă adâncă în societatea 
noastră. Cu toate că este un forum internaţional, nu 
întâmplător vorbesc anume de societatea noastră, soci-
etatea moldovenească. În pofi da caracterului universal 
al unor asemenea probleme ca interdependenţa ştiinţei 
şi educaţiei, cu toate că o aşa sarcină ca formarea unei 
economii bazate pe cunoştinţe are un caracter global, 
în proiecţia noastră, moldovenească, aceste teme capă-
tă o acuitate deosebită, sunt deosebit de imperioase şi 
dobândesc o dimensiune extrem de pragmatică.

Îmi voi explica gândul. În virtutea unor circum-
stanţe obiective, unica resursă accesibilă de dezvoltare 
a Republicii Moldova este capitalul uman. Subestima-
rea acestei circumstanţe a condus, în primul deceniu 
de independenţă, la o prăbuşire economică şi socială 
fără precedent în Moldova. Fetişismul pseudopieţei 
din anii ’90 considera că stihia liberală va crea de la 
sine o bază durabilă pentru dezvoltare. Şi noi ştim că 
acest lucru nu s-a întâmplat. Cel puţin, în Moldova, re-
zultatele s-au dovedit diametral opuse celor care ni se 

promiteau. Reacţia în lanţ a catastrofei social-econo-
mice din ţară se prezenta astfel: piaţa, înainte de toate, 
n-a cruţat ştiinţa. Prăbuşirea şi marginalizarea sferei 
cercetării şi inovării a diminuat dramatic receptivita-
tea ţării şi a societăţii faţă de reînzestrarea tehnologică, 
faţă de creşterea competenţei la toate nivelurile, inclu-
siv la nivelul managementului politic general. După 
marginalizarea ştiinţei a urmat diminuarea calităţii în-
văţământului – şi a celui superior, şi a celui secundar. 
Drept urmare, la o anumită etapă, piaţa muncii a rămas 
fără forţă de muncă califi cată, capabilă a fi  antrenată în 
eventualele oferte investiţionale. Acest model de de-
gradare constituie o ilustrare concludentă a spuselor 
eminentului sociolog Immanuel Wallerstein care, cu o 
anumită ocazie, a menţionat că modul de înţelegere a 
pieţei, care exista în anii 90, era capabil să schimbe 
situaţia în societate nu mai mult decât vitaminele pot 
trata leucemia. 

Şi, într-adevăr, Moldova avea nevoie de cu totul 
alte medicamente. Evaluarea exactă, serioasă, a locu-
lui şi a rolului potenţialului uman în ţară, conştienti-
zarea interdependenţei dintre dezvoltarea ştiinţei şi 
educaţie, dintre reproducţia profesională şi reproduc-
ţia economică au generat fenomenul reformelor de tip 
nou. Aceste reforme, care au demarat acum opt ani, se 
deosebeau în mod cardinal prin înseşi principiile re-
lansării proceselor dezvoltării pozitive. „De la inves-
tiţii în om – la o economie dezvoltată şi competitivă” 
– aceasta a fost lozinca noastră. Posibil că ea era întru-
câtva romantică şi populistă la prima vedere. Dar ea, 
fără doar şi poate, s-a soldat cu anumite rezultate. Ca 
urmare a practicii noastre de opt ani, noi ne-am întărit 
şi într-o altă idee paradoxală: într-o ţară săracă, este 
inadmisibil să se economisească pe seama sferei so-
ciale, într-o ţară săracă este inadmisibil să se econo-
misească pe seama ştiinţei, o ţară săracă are doar o 
singură şansă să devină o ţară dezvoltată şi bogată – 
ea trebuie să devină mai întâi o societate competentă. 
Astăzi, organismele fi nanciare internaţionale ne criti-
că adesea pentru faptul că structura bugetelor noastre 
este, în opinia lor, orientată într-o măsură prea mare 
spre consum, cu prevalarea semnifi cativă a cheltuie-
lilor sociale, inclusiv a celor făcute pentru ştiinţă şi 
pentru educaţie. Noi, însă, considerăm că în acest 
caz concret trebuie să vorbim nu despre cheltuieli, ci 
despre investiţii, despre investiţii făcute în capitalul 
uman. În cazul ţărilor care posedă mari rezerve de pe-
trol, cheltuielile făcute pentru prospecţiuni geologice 
şi pentru construirea de sonde, desigur, ar fi  fost con-
siderate drept investiţii. Pentru Moldova, care posedă 
doar capital uman, un fel de „sondă” capabilă, în ulti-
mă instanţă, să îmbogăţească societatea, poate fi  nu-
mai o politică investiţională pe termen lung în sistemul 
ştiinţei şi educaţiei.

Acum patru ani, în Moldova a fost adoptat Codul 
cu privire la ştiinţă şi inovare. Codul a fost adoptat pe 
fundalul unor idei bizare privind necesitatea lichidă-
rii Academiei de Ştiinţe, reducerii cheltuielilor pentru 
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ştiinţă. În cele din urmă, noi am procedat exact invers. 
Noi nu numai că am majorat în mod serios, de câteva 
ori, cheltuielile pentru ştiinţă, noi am schimbat în mod 
radical climatul inovaţional din ţară, întrunind pentru 
prima dată într-un singur cod de legi stimulentele pen-
tru dezvoltarea ştiinţei, inovării, protecţiei  proprietăţii 
intelectuale şi dezvoltării parcurilor şi incubatoarelor 
tehnologice. Ştiu că acest Cod cu privire la ştiinţă şi 
inovare face parte din setul de materiale pe care îl au 
toţi delegaţii la conferinţă. Ne putem convinge uşor că, 
după structura eforturilor întreprinse, reforma promova-
tă s-a dovedit a fi , de fapt, un adevărat proiect investiţi-
onal. Un proiect care, şi vreau să subliniez acest lucru, 
a sporit brusc nivelul de autoapreciere al comunităţii 
ştiinţifi ce, exigenţa ei faţă de sine, responsabilitatea 
ei. Or, actuala Academie de Ştiinţe a Moldovei nu este 
doar o instituţie transparentă şi absolut independentă, 
care include structuri de cercetare şi de inovare cu di-
ferite tipuri de proprietate şi care este dirijată de Asam-
bleea sa. Academia de Ştiinţe a Moldovei este, totodată, 
consultant al Guvernului, încheie cu acesta contracte de 
parteneriat, cu alte cuvinte, este un coparticipant la con-
ducerea ţării.

Reforma ştiinţei continuă. Dar deja astăzi este clar 
că următoarea prioritate pe termen lung devine educaţia. 
În plus, voi menţiona din capul locului că învăţământul 
în Moldova va fi , în următorul deceniu, principala pri-
oritate a dezvoltării. Noi am fi nalizat lucrul asupra Co-
dului învăţământului. Acest nou document va genera, 
bineînţeles, discuţii aprinse în societate la noi, în Mol-
dova, şi peste hotarele ei. La drept vorbind, pe aceasta 
şi contăm. Altfel, desigur, nici că se poate. Prea multe 
sfere vizează acest nou proiect de lege care întruneşte în 
sine reglementarea tuturor treptelor învăţământului – de 
la cea preşcolară la cea postuniversitară. Ne dăm bine 
seama că învăţământul, în orice ţară, este în felul lui un 
element conservativ al sistemului social. Dar, în cazul 
nostru, a menţine conservatismul ar însemna nu păstra-
rea ataşamentului faţă de unele tradiţii aprobate de timp, 
ci supunerea riscului a însuşi viitorului societăţii noas-
tre. De aceea, o bună parte a codului este orientată spre 
adaptarea întregului sistem al învăţământului nostru la 
cunoscutele standarde de la Bologna. Pe de altă parte, 
există probleme specifi ce ale dezvoltării învăţământului 
în Moldova. Este vorba de nivelul remunerării muncii 
profesorilor din şcoala medie. Nivelul de astăzi al sa-
lariilor în sistemul învăţământului secundar rămâne cu 
mult în urmă, chiar şi faţă de indicii salariului mediu 
pe economie. Şi pentru noi este absolut clar faptul că, 
având asemenea indici ai nivelului de retribuire a pe-
dagogilor, vom rămâne, în curând, nu numai fără pe-
dagogi califi caţi, dar în genere fără învăţământ secun-
dar. Această situaţie nu poate fi  redresată prin evoluţie, 
adică prin majorarea eşalonată a salariilor. În noul cod 
noi declarăm deschis că, începând cu anul 2009, sala-
riul mediu al pedagogilor trebuie să fi e egal cu salariul 
mediu pe economie. Aceasta înseamnă o majorare a re-
tribuţiei pedagogilor de aproape două ori cu garantarea 

menţinerii creşterii salariului în viitor. Sperăm că o ase-
menea abordare selectivă, o asemenea atitudine exclu-
sivistă faţă de nivelul de remunerare a profesorilor din 
şcoli va găsi înţelegere la toate categoriile de bugetari, 
că această măsură de durată va trezi un sentiment de 
solidaritate din partea întregii societăţi. Toţi trebuie să 
conştientizăm că, atâta timp cât profesia de învăţător nu 
va deveni una atrăgătoare din punct de vedere economic 
pentru cei mai buni din cei mai buni profesionişti, noi 
nu vom avea învăţământ – nici superior, nici secundar.

Încă un element foarte important al noului cod. 
El, de asemenea, ţine de concepţia investiţiilor socia-
le. Constituţia moldovenească proclamă că învăţămân-
tul public în ţara noastră este gratuit. În realitate, acest 
principiu, de bine de rău, funcţionează doar în sistemul 
învăţământului secundar. În sistemul învăţământului 
superior de stat s-a încetăţenit, însă, o practică absolut 
vicioasă. Ea se datorează faptului că aproape jumătate 
din studenţii universităţilor din Moldova îşi fac studiile 
în bază de contract. Acest principiu nu poate fi  pus la 
îndoială în cazul universităţilor private. În cazul învăţă-
mântului de stat, vedem că el a dus la crearea în ţară a 
unui sistem absolut iraţional. În goană după contracte, 
universităţile dublează specializările care se bucură de 
popularitate. Ca urmare statul lansează pe piaţă mii de 
oameni, a căror specializare nu corespunde solicitărilor 
pieţei muncii şi necesităţilor sociale. Corpul didactic 
degradează, nivelul standardelor educaţionale scade ne-
contenit. Se majorează şi cheltuielile statului, dar efi ci-
enţa şi volumul lor, calculate pe student, se prezintă ca 
fi ind deosebit de modeste. Cu alte cuvinte, are loc deva-
lorizarea învăţământului superior, diploma de studii nu 
îi spune eventualului angajator nimic despre calităţile 
profesionale ale absolventului unei universităţi.

Probabil că, în această situaţie, ar trebui să con-
centrăm cheltuielile în sfera învăţământului asupra 
anumitor priorităţi, de importanţă majoră pe termen 
lung, care ar garanta reproducerea competenţei profe-
sionale a societăţii, înalte standarde educaţionale, un 
înalt nivel de asigurare tehnico-materială a procesului 
educaţional. Anume această abordare nu numai că ne 
va permite să diminuăm în mod considerabil proble-
ma pe care o reprezintă relaţiile contractuale echivoce 
dintre student şi instituţia de învăţământ superior, dar 
şi să optimizăm numărul studenţilor în universităţi, să 
majorăm bursele de câteva ori, să asigurăm studenţii 
cu condiţii moderne de cazare în cămine şi, principa-
lul, să sporim considerabil exigenţele faţă de calitatea 
pregătirii lor profesionale.

Noi intenţionăm să realizăm aceste transformări. 
Pentru că fără aceste măsuri decisive, toate vorbele 
despre transferul de tehnologii, despre edifi carea în 
Moldova a unei economii bazate pe cunoştinţe, despre 
o societate democratică dezvoltată şi competentă vor 
rămâne doar vorbe. 

Discurs rostit în cadrul Conferinţei Internaţionale 
Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei.  

Chişinău, 19 septembrie 2008
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