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Abstract  

This article denotes the importance of restructuring the financial management of the educational 

institutions in Moldova, which will help to ensure a better quality in education all this with the condition of 

developing well-founded policy for restructuring the education system. Some specific directions are 

proposed that are followed by the components which are presented in this article accordingly to the system 

will be improved the quality in education. 

 

O analiză retrospectivă a procesului de dezvoltare a sistemului de învăţământ în ţara noastră în 

ultimele decenii denotă faptul că progresul general al societăţii se bazează din ce în ce mai mult pe produsele 

educaţiei care face posibilă şi temeinică dezvoltarea tuturor etapelor sistemului şcolar „cu condiţia” de a fi 

adaptată trebuinţelor societăţii respective şi exigenţelor viitorului. Obţinerea rezultatelor scontate în calitatea 

educaţiei depinde de „timpul şi mijloacele financiare investite în educaţie şi instruire”. Astfel se explică şi 
diferenţele de randament dintre elevi, clase, naţiuni şi ţări. Acest fapt, constatat de Bloom în studiul său „All 

children”, a fost menţionat şi de către G. Văideanu [5, p. 46]. 

În contemporaneitate, calitatea şi eficienţa educaţiei pretinde la o altă metodologie şi presupune o 

schimbare radical, sistematică a politicii financiare din învăţământ. Astfel cei implicaţi în procesul 

structurării şi gestionării procesului educativ-instructiv sunt puşi în faţa unei „problematici complexe” vizând 

nu numai caracterul sistemelor educative şi a metodologiei didactice, ci şi crearea unor condiţii care 

orientează tânăra generaţie spre învăţare continuă şi autoeducaţie (A. Leontiev) [6]. 

Analiza situaţiei învăţământului din Republica Moldova pe parcursul anilor a fost efectuată de 

diferiţi cercetători. O apreciere adecvată o face cercetătorul Vasile Cojocaru care în lucrarea „Reforma 

învăţământului” menţionează că „pe parcursul mai multor decenii prioritatea învăţământului în ţara noastră a 

avut un caracter propagandistic, declarativ” [2]. În acelaşi context, autorul analizează şi aspectul financiar, 

menţionând că ponderea reală a finanţării învăţământului de către stat în anii 90 constituia în mediu 3,74% 

de la Produsul Intern Brut, pe când majoritatea ţărilor europene aloca pentru învăţământ peste 6,5% din 

P.I.B., nivelul minim fiind de 5,5%. 

Aceste date şi rezultatele situaţiei finanţării învăţământului între anii 1990 şi 2010 argumentează 

elocvent faptul că sistemul moştenit din perioada sovietică şi promovat de Guvernul republicii până în 

prezent şi-a pierdut punctele de reper ale dezvoltării sale şi a încetat să mai corespunde noilor cerinţe social-

economice. 

Pe parcursul ultimilor ani Ministerul Educaţiei a iniţiat în domeniul managementului financiar un 

experiment special, care se realizează în raioanele Râşcani şi Căuşeni. În cadrul acestui experiment se 

încearcă restructurarea asigurării financiare a unităţilor de învăţământ cu orientare pe elevi şi necesităţile 

fiecărui aparte. 

Unul din scopurile fundamentale ale acestui experiment este şi reconsiderarea managementului 

financiar din perspectiva asigurării calităţii în educaţie. 

Paralel cu schimbările care se realizează în activitatea şcolilor din aceste raioane, pentru lichidarea 

deficienţelor existente în învăţământ şi în prezent, considerăm că este necesar: 

• Să se revadă structurile dogmatice de distribuire a mijloacelor financiare.  

• Să se restructureze conţinuturile procesului educativ-instructiv, acordându-se o atenţie 

primordial dezvoltării personalităţii în devenire. 

• Să se revadă obiectivele şi finalităţile sistemului de învăţământ aducându-le în corespundere 

cu nivelul de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii din lume. 
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• Să se modernizeze tehnologiile educaţionale orientându-le la principiile democratice, 

umaniste.  

• Învăţământul să fie interpretat ca domeniu prioritar în politica statului. 

Aceste direcţii ar contribui la asigurarea unei calităţi mai bune în educaţia şi instruirea tinerei 

generaţii cu condiţia că în Ţară se va elabora o politică bine întemeiată a restructurării sistemului de 

învăţământ cu toate componentele lui, inclusiv şi cel financiar. 

Cele expuse anterior vizează câteva direcţii specifice necesare şi reformării sistemului de 

management financiar din educaţie, şi anume: 

1. Elaborarea unei noi strategii de reconsiderare a managementului financiar. 

2. Trecerea de la un experiment local în managementul financiar la o reformă totală. 

3. Stabilirea unui echilibru între centralizarea şi descentralizarea resurselor financiare. 

4. Extinderea tendinţei de a asigura pe deplin necesităţile fiecărui elev. 

5. Orientarea spre asigurarea deplină, didactică şi tehnică a fiecărei unităţi de învăţământ. 

6. Stabilirea unui parteneriat în relaţiile familie - şcoală - comunitate, orientate spre reconsiderarea 

managementului financiar. 

7. Contribuirea societăţii la asigurarea calităţii în educaţie în procesul reformării învăţământului 

orientându-l în următoarele direcţii: 
• Structurarea sistemului educativ-instructiv în baza Teorii Noilor Educaţii; 

• Centrarea conţinuturilor educaţiei pe elev; 

• Individualizarea instruirii; 

• Orientarea procesului educativ - instructiv spre formarea personalităţii. 
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Abstract 

The proposed evaluations refer greatly to the studying results and are not realized with the 

application of the psycho-motor aspect. The lack of an evaluative system with the application of the psycho-

motor aspect creates obstacles in the appreciation of the school results for physics. 

 

Mediul socio-economic este locul de manifestare a fiecărui individ, aici el se armă ca personalitate, 

îşi găseşte împlinirea, capătă valori noi şi deosebit de importante. 

Reuşita reformei iniţiată în Republica Moldova depinde de respectarea anumitor cerinţe faţă de 

procesul educaţional. Nu este de ajuns ca profesorul să cunoască strategiile şi metodele de implementare a 
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