
30

docendo discimus

Diana CHEianu

dr., conf.univ., universitatea de stat din Moldova

Creşterea calităţii pregătirii 
specialiştilor în sectorul 

tehnologiei informaţiilor şi 
comunicaţiilor prin extinderea 

parteneriatelor dintre 
şcoli profesionale, 

colegii şi companii TiC*

Rezumat: Propunerea respectivă de politici publice a fost realizată în baza unui studiu sociologic complex, în care 
au fost analizate opiniile mai multor actori sociali: elevi, cadre didactice, manageri de şcoli profesionale şi colegii, 
precum şi manageri/reprezentanţi ai companiilor TIC. Scopul cercetării a fost cunoaşterea dificultăţilor în pregătirea 
muncitorilor calificaţi şi a specialiştilor cu studii medii de specialitate în domeniul TIC, pentru a înainta recomandări în 
ceea ce priveşte creşterea calităţii pregătirii forţei de muncă. Autorul politicii publice examinează, din diverse perspective, 
problemele şi oportunităţile de dezvoltare a învăţămîntului vocațional-tehnic în domeniul TIC. Accentul este pus pe 
creșterea calităţii pregătirii specialiştilor printr-un proces participativ şi o implicare mai activă a cadrelor didactice, 
a managerilor instituţiilor de învăţămînt și din mediul de afaceri, a reprezentanţilor autorităţilor publice centrale.

Summary: The public policy proposal is based on a comprehensive sociological investigation in which were investigated the 
opinion of various social actors: pupils, teaching staff, college and vocational school principals as well as managers/representatives 
of ITC companies: The aim of the survey centered on finding out the existing problems in training qualified workers and specialists 
with vocational education in ITC field in order to submit recommendations on the improvement of the quality of preparing the 
workforce. The author of the public policy studies different perspectives of the existing problems and obstacles suggesting options 
to improve the quality of vocational/technical education in the ITC filed. The emphasis is put on the improvement of the quality 
of training the ITC specialists through a participative process and a more active involvement of the teaching staff, educational 
institutions principals and managers of the business environment but also representatives of central public authorities.

Keywords: information technology and communications field (ITC), quality of vocational/technical education, specialized 
skills in ITC, transversal skills, curriculum, business environment.

* Studiu elaborat în cadrul proiectului Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor (TIC) din Republica Moldova, coordonat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în
parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC, şi sprijinit financiar de Agenţia Austriacă pentru
Dezvoltare, din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare
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Calitatea învăţămîntului vocațional-tehnic reprezintă 
o condiţie esenţială pentru asigurarea competitivităţii 
economice a sectorului tehnologiei informaţiei şi co-
municaţiilor (TIC) din Republica Moldova pe piaţa 
naţională şi cea mondială.

Republica Moldova a moştenit un sistem de învăţă-
mînt vocațional-tehnic conceput pentru o economie cen-
tralizată,  care nu corespunde cerinţelor unei economii de 
piaţă şi tendinţelor de dezvoltare a pieței muncii. Învăţă-
mîntul vocațional-tehnic în domeniul TIC nu constituie 
o excepţie, fapt ce impune crearea unor parteneriate 
durabile între instituţiile de învăţămînt şi companiile ce 
activează în domeniu, în scopul modernizării procesului 
de studii şi a metodelor de interacţiune între instituţiile 
de învăţămînt şi lumea afacerilor.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parte-
neriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din 
domeniul TIC (ATIC), cu suportul Agenţiei Austriece de 
Cooperare pentru Dezvoltare, implementează un proiect 
ce are drept scop îmbunătăţirea calităţii învăţămîntu-
lui vocațional-tehnic în domeniul TIC din Republica 
Moldova prin racordarea acestuia la cerinţele pieţei 
de muncă, precum şi sporirea gradului de relevanţă a 
studiilor pentru încadrarea profesională a absolvenţilor 
specialităţilor TIC în cîmpul muncii. În cadrul acestui 
proiect, în perioada 6 martie-18 aprilie 2013, a fost reali-
zat un studiu axat pe identificarea problemelor existente 
în pregătirea muncitorilor calificaţi şi a specialiştilor cu 
studii medii de specialitate în domeniul TIC în şcolile 
profesionale şi colegiile din ţară.

În realizarea studiului s-au utilizat metode sociologi-
ce cantitative şi calitative: sondaje de opinie, interviuri 
individuale aprofundate şi discuţii focus-grup. Au fost 
cercetate opinii ale elevilor și cadrelor didactice; ale 
conducătorilor de şcoli profesionale, colegii, univer-
sităţi; ale managerilor/reprezentanţilor companiilor 
TIC. Eşantionul sociologic cantitativ a inclus 250 de 
elevi şi 25 de cadre didactice din 2 şcoli profesionale 
şi 3 colegii, precum şi 22 de manageri/reprezentanţi ai 
companiilor TIC. Datele obținute prin metodele cantita-
tive au fost completate cu informaţii colectate în cadrul 
celor 4 discuţii de grup cu elevii şi cadrele didactice şi 
6 interviuri individuale aprofundate realizate cu experţii 
în domeniul TIC.

Analiza dată de politici publice examinează două 
categorii de obstacole:

i. obstacole cu care se confruntă şcolile profesio-
nale şi colegiile în pregătirea muncitorilor şi a 
specialiştilor de calificare medie;

ii. obstacole cu care se confruntă companiile TIC în 
angajarea muncitorilor şi specialiştilor calificaţi.

Principalele constatări ale studiului relevă că pregă-
tirea specialiştilor TIC în Republica Moldova este afec-
tată de multiple provocări. unele dintre acestea ţin de 

situaţia pieţei muncii în domeniu şi neconcordanţa dintre 
cererea şi oferta de specialişti TIC, lipsa de colaborare 
dintre instituţiile de învăţămînt şi mediul de afaceri etc.; 
iar altele – de situaţia din sistemul de învăţămînt: (i) 
pregătirea insuficientă în domeniul informaticii şi în cel 
al matematicii a elevilor din şcolile de cultură generală; 
(ii) lipsa delimitării clare între specialiştii TIC pregătiţi 
la diferite trepte ale sistemului educaţional; (iii) numărul 
redus al cadrelor didactice înalt calificate în domeniul 
TIC; (iv) lipsa investiţiilor în dotarea tehnică a institu-
ţiilor de învăţămînt TIC; (v) colaborarea redusă între 
instituţiile de învăţămînt (şcoli profesionale, colegii, 
universităţi); (vi) lipsa unor relaţii durabile între insti-
tuţiile de învăţămînt şi absolvenţii acestora; (vii) lipsa 
serviciilor de orientare profesională şi ghidare în carieră 
etc. Provocările nominalizate afectează calitatea pregă-
tirii specialiştilor la toate treptele sistemului educaţional 
şi, în mod special, la cel vocațional-tehnic.

şcolile profesionale asigură pregătirea la cinci 
meserii/profesii TIC (Operator calculatoare, Operator 
telecomunicaţii, Operator în sistemul editorial, Speci-
alişti în repararea şi întreţinerea maşinilor de calcul, 
Montatori linii aeriene de telecomunicaţii), promoţia 
anuală fiind de circa 600-650 de absolvenţi. Admiterea 
în anul de studii 2013-2014 a numărat 700 de candidaţi 
(540 – Operator calculatoare, 60 – Operator în sistemul 
editorial, 50 – Specialişti în repararea şi întreţinerea 
maşinilor de calcul, 25 – Operator telecomunicaţii, 25 
– Montator linii aeriene de telecomunicaţii). În şcolile 
profesionale admiterea se face atît în baza studiilor 
gimnaziale, cît şi a celor liceale.

Programele de învățămînt din şcolile profesionale 
pentru absolvenţii de gimnaziu stipulează atît studierea 
disciplinelor de cultură generală (47%, conform planu-
rilor-cadru), cît şi a celor profesionale (53%, inclusiv 
5% – pregătirea opţională).

Datele cercetării relevă că elevii şcolilor profesio-
nale sînt satisfăcuţi de prezenţa literaturii pentru lucrul 
individual la obiectele de specialitate, în proporţie de 
61,8%, de dotarea laboratoarelor şi a atelierelor (60,3%) 
şi de echipamentul/tehnica utilizată în procesul de studii 
(59,8%).

În ceea ce priveşte intenţiile de viitor ale elevilor ce 
îşi fac studiile în domeniul TIC în şcolile profesionale, 
50,3% vor să se angajeze conform specialităţii obţinute 
(26,6% erau angajaţi în cîmpul muncii în domeniul TIC 
la momentul efectuării cercetării în calitate de operator 
calculatoare, specialişti în servicii de reparare a calcu-
latoarelor etc.); 15,7% – vor să îşi continue studiile în 
domeniu la universitate; 13,7% – vor să îşi continue 
studiile într-un alt domeniu în instituţiile de învăţămînt 
superior; 7,5% – vor să plece peste hotare; ceilalţi nu 
erau decişi ce vor face în perioada următoare.

Principalele constrîngeri cu care se confruntă şco-
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lile profesionale în pregătirea muncitorilor calificaţi în 
domeniul TIC sînt:

•	 necorespunderea meseriilor cerinţelor pieței 
muncii;

•	 numărul redus al cadrelor înalt calificate în dome-
niul TIC care să posede experienţă profesională 
în sectorul real al economiei;

•	 lipsa participării reprezentanţilor companiilor 
TIC în definitivarea planurilor de studii pentru 
diferite meserii TIC, în elaborarea curricula de 
specialitate, inclusiv a curriculumului de practi-
că;

•	 dificultăţi în stabilirea parteneriatelor şi în cola-
borarea cu companiile TIC (excepţie fac compa-
niile mari de stat);

•	 dificultăţi în identificarea companiilor TIC care 
să ofere programe de stagiere (practică) pentru 
toţi elevii şcolilor profesionale;

•	 investiţii foarte mici ale instituţiilor de stat şi ale 
celor private în pregătirea specialiştilor (pentru 
modernizarea bazei tehnico-materiale a institu-
ţiilor, echipament, manuale şi materiale necesare 
în procesul instructiv-educativ). De obicei, elevii 
contribuie personal la crearea condiţiilor în labora-
toarele instituţiilor de învăţămînt. Doar 2 companii 
din cele cercetate au relatat că au făcut donaţii de 
tehnică şi echipament unor şcoli profesionale.

Cei mai mulţi reprezentanţi ai companiilor care au 
angajaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale au specificat 
că nu există comunicare suficientă între mediul de afaceri 
şi şcolile profesionale în domeniul TIC. Şi cadrele didac-
tice au recunoscut acest fapt. Cauzele care condiţionează 
situaţia dată sînt următoarele: (i) lipsa învăţămîntului dual 
în domeniul TIC; (ii) lipsa unor stimuli pentru companiile 
TIC de a investi în pregătirea specialiştilor din instituţiile 
vocaționale/tehnice; (iii) slaba 
promovare a şcolilor profesio-
nale în rîndul tinerilor; (iv) ex-
perienţele negative ale agenţilor 
economici care au angajat absol-
venţi ai şcolilor profesionale cu 
medii joase.

Colegiile asigură pregăti-
rea la patru specialităţi TIC 
(Informatică, Automatică şi in-
formatică, Calculatoare, Tele-
comunicaţii), promoţia anuală 
numărînd circa 700-750 de ab-
solvenţi, admiterea pentru anul 
de studii 2013-2014 – 800 de 
candidaţi (355 – la specialitatea 
Informatică, 190 – Telecomuni-
caţii, 145 – Calculatoare şi 110 
– Automatică şi informatică).

Programele de studii din colegii pentru absolvenţii 
de gimnaziu stipulează: pregătire de cultură generală şi 
socioumanistică (47%, conform planurilor-cadru), în do-
meniul disciplinelor fundamentale (8%) şi profesională 
(45%, inclusiv 8% – stagii de practică şi 4% – pregătire 
opţională). În cazul admiterii în baza studiilor liceale, 
pregătirea rămîne doar la nivelul disciplinelor funda-
mentale (21%), cele de specialitate (79%, inclusiv 16% 
– stagii de practică şi 1% – pregătire opţională).

Conform datelor cercetării, elevii din colegii au un 
nivel mai redus de satisfacţie în ceea ce priveşte dotarea 
instituţiei – doar 39,8% sînt foarte mulţumiţi de literatura 
pentru lucrul individual, 16,2% – de echipamentul/tehni-
ca utilizată în procesul de studii şi 15,9% – de înzestrarea 
laboratoarelor şi a atelierelor instituţiei.

Intenţiile de viitor ale absolvenţilor colegiilor în do-
meniul TIC s-au repartizat astfel: 26,4% vor să îşi conti-
nue studiile în acest domeniu la o instituţie de învăţămînt 
superior; 25,7%  vor să îşi continue studiile într-un alt 
domeniu în instituţiile de învăţămînt superior; 24,2% au 
manifestat dorinţa de a-şi căuta un loc de muncă conform 
specialităţii (8,5% erau angajaţi la momentul efectu-
ării cercetării în calitate de web designeri, laboranţi, 
programatori etc.); 4,6%  vor să se angajeze într-un alt 
domeniu; 8,0% vor să plece peste hotare; ceilalţi fiind 
indecişi la momentul realizării cercetării.

Constrîngerile cu care se confruntă colegiile în 
pregătirea specialiştilor cu studii medii de specialitate 
în domeniul TIC nu se deosebesc semnificativ de cele 
ale şcolilor profesionale:

•	 specialităţile din colegii nu corespund tendinţelor 
de pe piaţa TIC;

•	 numărul redus al cadrelor înalt calificate în dome-
niul TIC în colegii, inclusiv cu studii superioare 
şi cu experienţă de muncă în sectorul vizat;

Figura 1. Opinii privind gradul în care specialităţile TIC din instituţiile de 
învăţămînt din Republica Moldova satisfac necesităţile pieței muncii (opinia 
reprezentanţilor companiilor)
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•	 implicarea redusă a reprezentanţilor companiilor 
TIC în definitivarea planurilor de studii pentru 
diferite specialităţi, în elaborarea curricula de spe-
cialitate, inclusiv a curriculumului de practică;

•	 dificultăţi în stabilirea parteneriatelor cu compa-
niile TIC private;

•	 investiţii foarte mici ale instituţiilor de stat şi ale 
celor private în pregătirea specialiștilor şi dotarea 
instituţiilor;

•	 dificultăţi în plasarea tuturor elevilor din colegii 
în companii TIC pentru realizarea stagiilor de 
practică (colegiile au semnalat prezenţa unor 
acorduri cu privire la organizarea practicii de 
producere cu Moldtelecom, Ministerul Afacerilor 
Interne, Inspectoratul Fiscal, Draexlmaier etc., cu 
beneficii mutuale);

•	 posibilităţi reduse de angajare a absolvenţilor 
(puţine companii încheie acorduri de colabora-
re în acest sens cu instituţiile din învăţămîntul 
vocațional-tehnic);

•	 slaba promovare a companiilor în rîndurile ele-
vilor.

În opinia reprezentanţilor companiilor TIC 
participanți la cercetare, prin specialităţile sale, mediul 
universitar, în comparaţie cu colegiile şi şcolile profe-
sionale, satisface într-o măsură mai mare necesităţile 
pieței TIC (vezi Figura 1). Drept urmare, reprezentanţii 
companiilor TIC, la angajare, dau prioritate candidaţilor 
cu studii universitare, situaţie confirmată de numărul 
redus al companiilor cu angajaţi absolvenţi ai şcolilor 
profesionale (fiecare a III-a companie cercetată) şi ai 
colegiilor (fiecare a II-a companie), dar şi de numărul 
mic al absolvenților (1-6 – ai şcolilor profesionale şi 1-
10 – ai colegiilor, în marea majoritate a companiilor), 
din totalul angajaţilor TIC. Ponderea angajaţilor TIC, 
absolvenţi ai şcolilor profesionale, variază de la 0,86% 
la 6,67% în companiile mijlocii şi mari1 şi de la 33,3% la 
100% în companiile mici, iar ponderea angajaţilor TIC, 
absolvenţi ai colegiilor, variază de la 1,72% la 13,33% 
în companiile mijlocii şi mari şi de la 2,56% la 60% în 
companiile mici.

Motivele menţionate de către reprezentanţii com-
paniilor în favoarea angajării absolvenţilor cu studii 
superioare cuprind: (i) necorespunderea pregătirii ab-
solvenţilor din instituţiile de învăţămînt vocațional-
tehnic cerinţelelor companiilor TIC; (ii) lipsa pregătirii 
specialiştilor solicitaţi de companiile TIC; (iii) lipsa 
facilităţilor fiscale pentru absolvenţii instituţiilor de 
învăţămînt vocațional-tehnic; (iv) lipsa locurilor de 
muncă pentru aceşti specialişti; (v) lipsa solicitărilor 
din partea absolvenţilor.

1  Companii mici au fost considerate cele cu un număr de 
pînă la 50 de angajaţi, iar companii mijlocii şi mari – cele 
cu un număr de peste 50 de angajaţi.

Angajatorii îşi doresc specialişti TIC cu următoarele 
competenţe de specialitate – cunoştinţe multilaterale 
în domeniul TIC, gîndire logică, abilități de instalare şi 
menţinere a sistemelor de operare şi a softurilor etc. şi 
competenţe transversale – de comunicare, spirit de ini-
ţiativă, lucru în echipă, cunoaşterea limbilor străine.

Tabelul 1. Competenţe importante pentru mediul de 
afaceri, în dependenţă de instituţia absolvită

Competenţe specifice
(de specialitate)

Competenţe genera-
le (transversale)

şcoală profesională
Dezvoltare multilaterală TIC Comunicare
Instalare şi mentenanţă a siste-
melor de operare, a softurilor

Iniţiativă

Colegiu
Dezvoltare multilaterală TIC Comunicare
Instalare şi mentenanţă a siste-
melor de operare, a softurilor

Iniţiativă

Responsabilitate
Universitate

Dezvoltare multilaterală TIC Comunicare
Gîndire logică lucru în grup

Iniţiativă
Cunoașterea limbilor 
străine

Reprezentanţii companiilor au specificat că, în 
ultimul timp, acordă o atenţie deosebită abilităţilor de 
comunicare, întrucît noii angajaţi, relaționînd cu clienţii, 
trebuie să posede un limbaj adecvat, inclusiv abilităţi de 
comunicare nonverbală, deoarece clienţii ai cerinţe din 
ce în ce mai mari faţă de calitatea serviciilor de care vor 
să beneficieze. Organizarea trainingurilor, ce urmăresc 
dezvoltarea competenţelor de comunicare a angajaţilor 
cu studii vocaţionale/tehnice în cadrul companiilor TIC 
este o dovadă în acest sens.

În plus, angajatorii pun accentul pe nivelul de cul-
tură generală, pe cunoaşterea limbii române şi a limbii 
ruse. Posedarea unei limbi străine, în special a limbii 
engleze, reprezintă un avantaj la angajare. În opinia 
reprezentanţilor tuturor companiilor, cunoaşterea limbii 
engleze îi permite specialistului TIC o mai bună realizare 
a sarcinilor de muncă.

În opinia reprezentanţilor companiilor, absolvenţii 
şcolilor profesionale trebuie să poată: administra re-
ţelele; deservi şi menţine tehnica de calcul; opera cu 
sisteme de gestionare a bazelor de date;  repara utilajul; 
activa la call-center;  monta cablurile şi echipamentele 
radio; administra calitatea informaţiei; realiza designul 
paginilor web etc. Muncile pe care ar trebui să le poată 
îndeplini absolvenţii de colegii sînt: administrarea 
reţelelor; administrarea şi întreţinerea paginilor web;  
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administrarea bazelor de date; in-
stalarea şi menținerea sistemelor 
de operare şi a softurilor; reparaţia 
computerelor şi a echipamentului 
etc.

Creşterea calităţii pregătirii 
specialiştilor în domeniul TIC 
din şcolile profesionale şi colegii 
trebuie să fie un scop comun al 
instituţiilor de învăţămînt viza-
te, al companiilor TIC, dar şi 
al instituţiilor guvernamentale. 
Acest scop poate fi realizat efi-
cient prin înţelegerea rolurilor/a 
funcţiilor părţilor implicate; prin divizarea compe-
tenţelor/responsabilităţilor; prin investirea comună a 
resurselor materiale, financiare şi de timp; prin îm-
părtăşirea informaţiilor; prin soluţionarea comună a 
situaţiilor-problemă etc. Colaborarea dintre instituţiile 
de învăţămînt ce pregătesc specialişti TIC şi angajatori 
se poate desfăşura pe următoarele direcţii: (i) elaborarea 
planului de studii pentru fiecare meserie, specialitate, 
specializare TIC şi actualizarea periodică a acestuia; (ii) 
stabilirea competenţelor generale şi specifice ce trebuie 
formate la absolvenţi pentru fiecare meserie, specialitate, 
specializare etc.; (iii) actualizarea curricula, inclusiv a 
curriculumului privind practica elevilor; (iv) perfecţi-
onarea cadrelor didactice de specialitate. Acestea sînt 
principalele instrumente care pot determina creşterea 
calităţii pregătirii muncitorilor calificaţi şi a specialişti-
lor cu studii medii de specialitate în domeniul TIC.

Scopul prezentei politici publice constă în prezen-
tarea modalităţilor de sporire a calităţii învăţămîntului 
vocațional-tehnic în domeniul TIC din Republica Mol-
dova. Analiza de politici relevă următoarele 4 opţiuni 
(vezi figura alăturată).

OPţIUnEA 1. Status quo – neintervenţia în situaţia 
existentă. lipsa schimbărilor în învăţămîntul vocațional-
tehnic în domeniul TIC ar perpetua tradiţia înrădăcinată 
conform căreia absolvenţii şcolilor profesionale şi ai co-
legiilor nu posedă competenţele solicitate de angajatori. 
Companiile TIC vor continua să dea prioritate celor cu 
studii superioare. Această stare de lucruri constituie un 
impediment semnificativ în atragerea companiilor TIC 
străine să investească în Republica Moldova. Opţiunea 
în cauză favorizează, într-o oarecare măsură, companiile 
TIC care deja activează în Republica Moldova și care 
angajează specialiști TIC, dar nu participă suficient la 
procesul de învăţămînt, mai ales la instruirea muncito-
rilor şi a specialiştilor de calificare medie.

OPţIUnEA 2. Diversificarea specialităţilor în 
domeniul TIC atît în şcolile profesionale, cît şi în colegii 
în conformitate cu cerinţele existente pe piaţa forţei de 
muncă. În acest context, este necesar de ajustat No-

menclatorul meseriilor (profesiilor) pentru instruirea şi 
pregătirea cadrelor în învăţămîntul profesional şi No-
menclatorul specialităţilor pentru pregătirea cadrelor din 
învăţămîntul mediu de specialitate la Euro-Stat,  precum 
şi a Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova 
la Clasificatorul Internaţional al Ocupaţiilor.

Pentru a lua decizii pertinente, bazate pe argumente 
solide, este necesar de a efectua cercetări privind cererea 
forţei de muncă pentru fiecare meserie. În baza acestor 
cercetări, urmează a fi elaborate planul de înmatriculare 
şi prognoza pe termen mediu.

Reprezentanţii companiilor TIC au afirmat că şcolile 
profesionale ar putea pregăti timp de 1 an, pentru compa-
niile pe care le reprezintă, următoarele categorii de specia-
lişti: operatori call-center, mai rar operatori, administratori-
reţea, tele/radio-mecanici, montori-electrici, specialişti în 
mentenanţa tehnicii şi a echipamentului TIC, web masteri, 
testeri, specialişti în administrarea calităţii.

Aria specialiştilor pe care i-ar putea pregăti colegiile 
pentru companiile participante la cercetare este mai 
variată: web designeri, administratori de reţea, progra-
matori, ingineri telecomunicaţii, manageri de oficiu, 
administratori web, specialişti în reparaţia tehnicii şi a 
echipamentului, testeri etc. beneficiarii aceste opţiuni 
vor fi companiile private în domeniul TIC şi instituţiile 
din învăţămîntul vocațional-tehnic.

OPţIUnEA 3. Crearea unor comitete sectoriale în 
domeniul TIC şi colaborarea multidimensională prin 
intermediul acestora a companiilor TIC cu instituţiile 
de învăţămînt ce pregătesc specialişti TIC (colaborarea 
trebuie să cuprindă următoarele direcţii: plan de stu-
dii; competenţele generale şi de specialitate ce trebuie 
să le deţină un muncitor calificat sau un specialist de 
calificare medie în funcție de meserie, specialitate; 
actualizare a curriculumului; organizare a stagiilor 
de practică pentru elevi; organizare a stagiilor de per-
fecţionare pentru profesori în cadrul companiilor TIC; 
participare la examenele de absolvire; participare la 
concursurile pentru cei mai buni elevi în domeniul TIC 
etc.). Analizînd sistemul de pregătire a specialiştilor, 
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atît elevii, cadrele didactice, cît şi reprezentanţii com-
paniilor au evidenţiat necesitatea unor schimbări ce ţin 
de: curricula de pregătire a specialiştilor TIC; gradul de 
calificare a cadrelor didactice; baza tehnico-materială şi 
echipamentul tehnic; organizarea stagiilor de practică 
pentru elevii din şcolile profesionale şi colegii.

Curricula din şcolile profesionale, colegii şi univer-
sităţi trebuie perfecţionate, printr-un proces participativ, 
cu implicarea agenţilor economici şi a reprezentanţilor 
instituţiilor de învăţămînt, lucru care practic nu se re-
alizează. Structurarea unui curriculum pe module, în 
opinia cadrelor didactice, ar permite formarea la elevi 
a mai multor competenţe în domeniul TIC. Suplimen-
tar, curriculumul va necesită o actualizare continuă, în 
conformitate cu noile tendinţe.

Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice este 
un factor important ce determină calitatea pregătirii vii-
torilor specialişti. Actualmente, sistemul de învăţămînt 
nu poate menţine specialiştii TIC înalt calificaţi din 
cauza salariilor mici, dar şi a oportunităţilor mai bune 
de angajare în companiile TIC din Republica Moldova 
sau de peste hotare. Puţine cadre didactice activează, în 
paralel, cu normă parţială şi în cadrul companiilor TIC. 
De asemenea, este redus numărul specialiştilor din com-
paniile TIC care predau cursuri în colegii şi universităţi. 
Asemenea specialişti sînt apreciaţi de către elevi pentru 
cunoştinţele practice pe care le posedă, dar şi pentru 
explicaţiile oferite privind cerinţele pieţei muncii.

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice în 
domeniul TIC, cît şi cele psihopedagogice, trebuie 
eficientizate în scopul îmbunătăţirii procesului de pre-
gătire a specialiştilor. Schimbări trebuie realizate şi 
în ceea ce priveşte acceptarea oficială a calificărilor 
TIC oferite de companiile recunoscute internaţional, 
care, actualmente, nu se iau în considerare la etapa de 
perfecţionare a cadrelor didactice (numărul cadrelor 
didactice care deţin certificate de acest gen este mic). Nu 
se practică nici  schimbul de experienţă sau instruirea în 
cadrul companiilor, fapt ce ar putea determina creşterea 
profesionalismului cadrelor didactice, dar şi apropierea 
procesului de instruire de cerinţele pieței muncii.

În ultimii ani, dotarea tehnico-materială a şcolilor pro-
fesionale şi a colegiilor care pregătesc specialişti TIC este 
la discreţia administraţiei instituţiilor, investiţiile la acest 
capitol fiind minime. uneori, elevii contribuie personal 
(material şi financiar) la deschiderea unor laboratoare 
performante în cadrul instituţiei de învăţămînt. Numărul 
companiilor TIC care donează echipamente, fie şi relativ 
învechite, instituţiilor de învăţămînt este o practică puţin 
răspîndită: de obicei, companiile stochează echipamentul 
pentru piese de schimb sau pentru reciclare.

Desfăşurarea stagiilor de practică în companii TIC 
este uneori dificilă şi pentru instituţiile de învăţămînt 
superior, nu doar pentru şcolile profesionale şi colegii. 

20 de companii din cele 22 care au participat la cerce-
tare oferă stagii de practică pentru elevi şi/sau studenţi. 
Cele mai multe companii le oferă pentru studenţii 
universităţilor, 12 – pentru colegii şi doar 6 – pentru 
şcolile profesionale. Anula, numărul de locuri oferite 
pentru stagiile de practică diferă de la 1 la 60, cel mai 
frecvent – 2-3. Doar 5 companii din cele cercetate pun la 
dispoziție între 15 şi 60 de locuri de practică anual. una 
din cauzele care determină situaţia dată este plata mare 
pentru companii la închirierea spaţiilor de muncă, prin 
urmare acestea nu își pot permite să ia la practică mai 
mulți studenţi. Din această perspectivă, sînt avantajaţi 
studenţii deja angajaţi în companii.

beneficiarii acestei opţiuni de politici sînt instituţiile 
din învăţămîntul vocațional-tehnic şi companiile TIC.

OPţIUnEA 4. Elaborarea de către autorităţile 
centrale a unor mecanisme de facilităţi fiscale pentru 
companiile TIC care vor investi în pregătirea specialiş-
tilor şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a şcolilor 
profesionale şi colegiilor şi care vor angaja absolvenţii 
instituţiilor respective. Pentru a creşte interesul com-
paniilor TIC în stabilirea unor relaţii de colaborare cu 
şcolile profesionale şi colegiile, cadrele didactice, dar şi 
o parte din agenţii economici  au semnalat necesitatea 
unor schimbări în plan legislativ, care să intereseze agen-
ţii economici să se implice în pregătirea specialiştilor 
de care au nevoie. Reprezentanţii companiilor TIC îşi 
doresc: (i) pregătirea specialiştilor în instituţiile de învă-
ţămînt vocațional-tehnice să fie realizată preponderent 
la solicitarea angajatorilor; (ii) să monitorizeze şcolile 
profesionale; (iii) să organizeze cursuri de perfecţionare 
pentru cadrele didactice din şcolile profesionale.

În acest scop, autorităţile centrale trebuie să elabore-
ze şi să pună în aplicare un mecanism care să determine 
companiile private în domeniul TIC să se implice mai 
activ în dotarea şcolilor profesionale, a colegiilor sau a 
altor instituţii de învăţămînt.

O altă direcţie de acţiune trebuie să fie orientată spre 
dezvoltarea atractivităţii pieței TIC, inclusiv facilitarea 
angajării muncitorilor şi a specialiştilor de calificare 
medie în domeniul TIC în cadrul companiilor naţionale 
şi internaţionale ce activează în Republica Moldova.

beneficiarii acestei opţiuni de politici sînt atît com-
paniile TIC, instituţiile de învăţămînt, cît şi absolvenţii 
şcolilor profesionale/colegiilor.

Politica publică preferabilă se bazează pe îmbi-
narea opţiunilor de politici 2, 3 şi 4, şi evidenţiază 
necesitatea:

i. diversificării meseriilor, a specialităţilor şi spe-
cializărilor în domeniul TIC în instituţiile din 
învăţămîntul vocațional-tehnic în conformitate 
cu cerinţele existente pe piaţa forţei de muncă;

ii. creării comitetelor sectoriale şi instituirii unei 
colaborări multidimensionale între companiile 
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TIC cu instituţiile de învăţămînt ce pregătesc 
muncitori calificaţi şi specialişti de calificare 
medie în domeniul TIC;

iii. elaborării de către autorităţile centrale a unor
mecanisme de facilităţi fiscale pentru companiile
TIC care vor investi în pregătirea specialiştilor
TIC şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a
şcolilor profesionale, colegiilor şi care vor angaja
absolvenţii instituţiilor respective.

Această politică este axată atît pe necesităţile com-
paniilor TIC, cît şi pe cele ale instituţiilor de învăţămînt 
vizate şi presupune dezvoltarea parteneriatului public-
privat, creşterea gradului de implicare a companiilor 
private în pregătirea specialiştilor şi în perfecţionarea 
cadrelor didactice în domeniul TIC.

Creşterea calităţii pregătirii specialiştilor în do-
meniul TIC din învăţămîntul vocațional-tehnic poate fi 
realizată printr-un proces participativ şi o implicare mai 
activă a actorilor sociali – cadre didactice, manageri 
ai instituţiilor de învăţămînt, manageri ai mediului de 
afaceri, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale. 

Pentru realizarea politicii publice, recomandăm o colabo-
rare mai eficientă între Ministerul Educaţiei, Ministerul 
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Asociația Na-
ţională a Companiilor Private în domeniul TIC (ATIC), 
inclusiv cu instituţiile de învăţămînt. Acţiunile din partea 
autorităţilor centrale trebuie orientate spre elaborarea 
unor mecanisme de facilităţi fiscale pentru companiile 
TIC care vor investi în pregătirea specialiştilor şi dez-
voltarea bazei tehnico-materiale a şcolilor profesionale şi 
colegiilor sau care vor angaja absolvenţii instituţiilor date 
(facilităţi similare celor ce se aplică în prezent în cazul 
angajării absolvenţilor universităţilor). Implicarea mai 
activă a agenţilor economici în pregătirea specialiştilor 
va contribui la creşterea calităţii instruirii în domeniul 
TIC şi la diminuarea decalajului dintre nivelul competen-
ţelor deţinute şi cerinţele înaintate de angajatori la locul 
de muncă, fapt ce va determina o relaţie mai strînsă între 
educaţie şi economie. Toate aceste acţiuni vor asigura 
competitivitatea sectorului TIC din Republica Moldova 
atît pe piaţa internă, cît şi pe cea externă.
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