DECLARAŢIA FRACŢIUNII PARTIDULUI LIBERAL CU PRIVIRE LA
ACCESUL TINERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA LA STUDIILE
SUPERIOARE UNIVERSITARE

Dincolo de discordanţele politice, care sunt problemă de moment şi
a inconsecvenţelor ideologice, omenirea actualmente este
preocupată de asigurarea dezvoltării durabile pe toate continentele
şi salvgardarea planetei pentru generaţiile viitoare.
În condiţiile noilor provocări ale mileniului care sunt, în primul
rând,
încălzirea globală, securitatea alimentară a populaţiei
planetei, combaterea maladiilor incurabile şi a celor capabile să
provoace pandemii, statele moderne işi concertează eforturile întru
soluţionarea acestor probleme prin susţinerea educaţiei şi cercetării
- piloni ai difuzării cunoaşterii, în baza căreia poate fi edificată o
societate civilizată, democratică, generatoare de idei, tehnologii şi
soluţii pentru viitor . Magna Carta Universitatum, adevarată
constituţie a universităţilor , semnată pâna în prezent de circa 700
universităţi din intreaga lume, inclusiv de cele din RM, precizează că
universitatea este instituţia care imbină două activităţi esenţiale –
învăţământ şi cercetare.
În acest sens universităţilor le revine misiunea deloc uşoara de a
forma şi pregăti tânăra generaţie în condiţiile emergenţei noilor
tehnologii de informare şi comunicare, pentru noi realităţi, mult mai
complicate şi complexe decât cele din secolul trecut. Învinuite de
lipsa de performanţe, de diminuarea calităţii procesului de predareînvăţare, universităţile europene se confrunta cu descreşterea
constantă a finanţărilor din partea bugetelor statale, cu dilema de a
alege între păstrarea tradiţiilor umaniste seculare în spiritul
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primelor universităţi din Salamanca, Bologna, Paris Sorbona şi
necesitatea de a comercializa cunoaşterea pentru a supravieţui
crizelor şi intemperiilor post-industrialismului.
Mobilizarea comunităţii universitare mondiale în general şi a celei
europene în special a găsit expresia salutara în fenomenul
Procesului Bologna, proiect promiţător , la care şi Republica Moldova
a devenit parte în 2005, odată cu semnarea actului de aderare la
Bergen, Norvegia. Toate declaraţiile reuniunilor miniştrilor
europeni ai educaţiei, începând cu cea de la Bologna, Praga, Berlin,
Bergen, Londra şi mai recent Louvain la Neuve, au fost o manifestare
a voinţei universitarilor de a crea către anul 2010 Spaţiul European
al Invăţământului Superior . În acest context ţin să amintesc că
eforturile universitarilor din RM au fost şi sunt cu adevărat
laudabile. Reforma Bologna în RM a fost promovată în special prin
aportul dezinteresat şi devotat al managerilor universitari, care şiau asumat calitatea de experţi şi promotori ai reformei, fără
remunerare şi cheltuieli suplimentare din bugetul statului. Astfel,
până în prezent în regim de urgenţă maximă s-a reuşit să fie
schimbate planurile de studii, să fie reformată curricula
universitară, sa fie elaborat şi deja pus în aplicare suplimentul la
diplomă de tip European, sa fie structurate sistemele de
management al calitatii proceselor universitare. Multe din aceste
realizări au fost posibile graţie finanţărilor europene prin
intermediul proiectelor Tempus-Tacis, prin susţinerea mobilităţilor
academice, asistate financiar de ambasadele acreditate la Chi şinău,
organismele diplomatice culturale precum Alianţa Franceză, Agenţia
Universitară a Francofoniei, Centrul DAAD şi altele. Profit de ocazie
pentru a le mulţumi de la tribuna centrală a parlamentului RM în
numele comunităţii universitare şi a fracţiunii PL reprezentanţilor
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organismelor internaţionale prezenţi în sală pentru sprijinul acordat
întru susţinerea misiunilor universităţilor din RM, care sunt mult
prea înainte în parcursul lor European decât alte sfere ale societăţii.
Mai raman multe de făcut, în primul rând, ajustarea legislaţiei în
domeniu – pâna în prezent nu avem un Cod al Educaţiei, iar actele
legislative existente sunt contradictorii şi pe alocuri confuze elaborarea Cadrului naţional al calificărilor racordat la Cadrul
European al calificărilor, crearea Agenţiei republicane pentru
evaluarea calităţii în educaţie şi cercetare ş.a.
Din păcate, deja al patrulea an în RM guvernul actual care e şi cel
vechi, elaborează aşa zisul plan de admitere în instituţiile de
învăţământ superior, care, conform mai multor declaraţii ale
partidului de guvernământ, se motiveaza prin excesul cadrelor cu
studii universitare superioare şi creşterea ratei somajului în rândul
specialiştilor jurişti, economişti, ş.a. Acest raport de
proporţionalitate directă dintre rata şomajului şi numărul de
specialişti cu studii universitare este unul eronat. O societate e cu
atat mai prosperă, cu cât mai luminaţi şi cărturari sunt oamenii ei.
Problema inserţiei în câmpul muncii nu poate fi examinată doar din
perspectiva strictelor necesităţi ale statului RM, care are posibilit ăţi
economice limitate, ci din perspectiva regională şi mai larg
europeana. Articolul 35 al Constituţiei RM stipulează dreptul
nestingherit al cetăţenilor la studii de orice nivel. În acelaşi articol
este consfinţită autonomia instituţiilor de invăţământ din RM. Iar
aceasta autonomie, amintim, inseamnă libertate academică şi
responsabilitate asumată pentru calitatea educaţiei, conform şi
rezoluţiei APCE No 1761 din 1999 cu privire la Autonomia
universitară şi libertatea academică. Autonomia universitară
presupune şi libertatea în elaborarea politicii educaţionale a
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innstituţiei, a celei de admitere a candidaţilor la studii. Or , accesul la
studiile superioare este o prioritate nu doar a ţărilor semnatare ale
Procesului Bologna, ci şi a altor ţări, care tind să implementeze
arhitectura celor 3 cicluri universitare şi alte priorităţi formulate în
documentele europene reglatoare.
Din aceasta perspectivă, planul de admitere în instituţiile de
învăţământ superior din RM contravine esenţei însăşi a politicilor
educaţionale moderne din intreaga lume:
• Încalcă autonomia universitară în ceea ce priveşte politicile de
admitere la studii,
• limitează accesul la studii universitare a cetăţenilor străini (80
locuri rezervate pentru cetăţenii străini în toate instituţiile
universitare din RM în anul 2009-2010),
• obstrucţioneaza accesul la studii universitare a cetăţenilor RM
a tinerilor şi celor de vârsta mai înaintată, care vor să-şi
reprofileze calificările în conformitate cu principiul Bologna
long life learning,
• direcţioneaza tinerii din RM către instituţiile de învăţământ
superior din regiune, practic alungându-i din republică în
condiţiile vidului demographic pronunţat, ce se datorează
exodului populaţiei şi sporului negativ al natalităţii.
Tinând cont de cele expuse mai sus, fracţiunea PL vine cu
următoarea recomandare către guvernul provizoriu:
Suspendarea Hotărârii de guvern No 359 din 20 mai 2009 „Cu privire la
planurile de înmatriculare în anul 2009 la studii superioare de licenţă
(ciclul I) şi de masterat (ciclul II), medii de specialitate şi secundar
profesional şi prognoza înmatriculării în anii 2010-2014” publicată în
Monitorul Oficial No 96 din 26 mai 2009, ca fiind un document incorect
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şi non-avenit, deoarece prin adoptarea acestei hotărâri se încalcă
drepturile cetăţenilor la studii universitare.

RM are nevoie de filosofi şi oameni cărturari, poate mai mult ca
niciodată. A trecut epoca laudativă ce miza pe esenţa agricolă a
acestui stat. A venit era transferului de tehnologii şi cunoştinţe.
Depinde de noi cum asigurăm un viitor prosper pentru generaţiile in
creştere.
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