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SECŢIUNEA A IV-A 

SPECIALISTUL CONTENPORAN ÎN CONDIIŢIILE SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

Section IV 

CZU: 378.4                                                  Modern Professionals in a New Information Society 

PREGĂTIREA SPECIALIŞTILOR FIZICIENI ŞI CERINŢELE PIEŢEI MUNCII – ANALIZA COMPARATĂ 

DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA 

Training Physicists and Labor Market Requirements – a Comparative Analysis of the Republic of Moldova and Romania 

Valeriu ABRAMCIUC, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,  

Florin BRÂNZĂ, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi 

Rezumat: În lucrare este prezentată, succint, analiza comparativă a pregătirii specialiştilor fizicieni, în Republica Moldova şi în România, în condiţiile 

economiei de piaţă, raportată la cerinţele pieţei muncii. 

Cuvinte-cheie: specialişti fizicieni, piaţa muncii, analiza comparativă. 

Abstract: In the present paper is presented a brief comparative analysis of training specialist’s physicists, in the Republic of Moldova and Romania, in 

the market economy, relative to labor market requirements. 
Key-words: specialists physicists, labor market, comparative analysis. 

1. Argument 

Procesul de pregătire a specialiştilor fizicieni, în condiţiile economiei de piaţă, în Republica Moldova şi România, are mai multe ca-

racteristici comune, însă există şi unele aspecte care diferă, de la un caz la altul. Analiza comparativă a sistemelor de pregătire a specialiştilor 

fizicieni are ca obiective scoaterea în evidenţă a avantajelor şi a dezavantajelor acestora, prezentarea unor practici pozitive încetăţenite, trasa-

rea unor posibile perspective şi căi optimale de dezvoltare. Luînd în considerare transformările social-economice şi modernizarea învăţămîn-

tului la toate nivelele, astăzi se impune acordarea atenţiei sporite pregătirii specialiştilor fizicieni. 

Acum 100 de ani, fizicianul german Von Laue a spus: „Educaţia este ceea ce rămîne după ce tot ce ai învăţat s-a uitat”. 

2. Unele repere istorice ale învăţămîntului de fizică 

Învăţămîntul de fizică este ancorat în istoria secolului XIX din Principatele Româneşti. Istoria sa se confundă cu cea a primelor şcoli su-
perioare moderne, ce au inclus în preocupările lor studiul teoretic şi aplicaţiile practice ale fizicii. Particularizînd pentru zona Moldovei, învă-
ţămîntul de fizică are o tradiţie de peste un secol şi jumătate. Începuturile sale trebuie căutate în cadrul Academiei Mihăilene de la Iaşi (1835),
unde exista un puternic curent de preocupări pentru studiul ştiinţelor naturii. După fondarea primei instituţii moderne de învăţămînt superior 
din România, Universitatea din Iaşi (1860), numită acum „Alexandru Ioan Cuza” [www.uaic.ro], unde primul profesor de fizică a fost Ştefan 
Micle (1820-1879), au fost create şi dezvoltate şcoli de fizică sub îndrumarea unor personalităţi ca Petru Bogdan (1873-1944), Dragomir 
Hurmuzescu (1865-1954), Horia Hulubei (1896-1972), Theodor V. Ionescu (1899-1988), Ştefan Procopiu (1890-1972), Şerban Ţiţeica 
(1908-1985), Constantin Mihul (1897-1986), Teofil T. Vescan (1913-1963). La Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii a fost înfiinţată în 
1864, la Cluj în 1872, iar la Timişoara în 1962. Din 1962 pregătirea specialiştilor de fizică se face în facultăţile de profil independente, şi a 
cunoscut o dezvoltare continuă pînă în prezent. 

În actualele instituţii de învăţămînt superior din Republica Moldova, pregătirea specialiştilor fizicieni a demarat în perioade diferite. 
Astfel, „la 1 octombrie 1930 a fost inaugurat Institutul Moldovenesc de Educaţie Publică, cu sediul în oraşul Tiraspol, cu durata studiilor de 

trei ani. (…) Ordinul nr. 1 din 1 octombrie 1930, a determinat structura acestei instituţii şi, în felul acesta, au fost organizate trei facultăţi (agrobiolo-
gie; mecanică şi matematică; filologie) şi cinci catedre: biologie; fizică; matematică; limbă şi literatură moldovenească; pedagogie” [www.ust.md]. 

Au fost puse bazele instituţiei, care, actualmente, este Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău, din anul 1992). În pre-

zent [www.ust.md], contingentul de studenţi constituie peste 4000 de persoane, iar Universitatea pregăteşte cadre de înaltă calificare la 32 de 

specialităţi ale ciclului I (de licenţă), la 6 specialităţi la ciclul II (masterat) şi la 10 specialităţi la doctorat şi postdoctorat. 
În 1940, este fondat Institutul Pedagogic Moldovenesc de Stat, redenumit în 1955 în Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din 

Chişinău, iar în anul 1992, în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 330 din 21 mai „Cu privire la reorganizarea sistemului 

învăţămîntului universitar”, Institutul este reorganizat în Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău [www.upsc.md]. În 

anul fondării, Institutul întrunea cinci facultăţi, inclusiv cea de Fizică. Corpul profesoral al Institutului era constituit din cadre experimentate, 

savanţi sosiţi din centrele universitare din Iaşi, Moscova, Bucureşti, Roma, Kiev, Varşovia, Leningrad etc. [www.upsc.md]. 
Din anul 1946, la această instituţie de învăţămînt, a fost organizat doctoratul (aspirantura), care pregătea specialişti în mai multe dome-

nii, inclusiv la fizică. 
În anul de studii 1950-1951, la cele şapte facultăţi – Filologie, Istorie, Fizică şi Matematică, Biologie, Geografie, Limbi Moderne şi 

Cultură Fizică – îşi făceau studiile 2368 de studenţi şi activau 99 de profesori, inclusiv 24 cu titlu ştiinţific [www.upsc.md]. 
Au urmat cîteva reorganizări ale acestei instituţii de învăţămînt, inclusiv desfiinţarea din anul 1960 şi comasarea cu Universitatea de 

Stat, ca din 1967 Institutul să fie restabilit, avînd în componenţă trei facultăţi: Fizică şi Matematică, Filologie, Cultură Fizică. 
La începutul anilor ’80, Facultatea de Fizică şi Matematică a fost reprofilată în Facultatea de Arte Plastice şi Design [www.upsc.md], 

astfel a fost stopată pregătirea fizicienilor. 
Din anul 1946, pregătirea specialiştilor fizicieni şi tehnicieni este desfăşurată şi la Universitatea de Stat din Moldova. În conformitate cu 

unele date [www.mmpsf.gov.md/file/HG/HG%20nr.605.pdf], fiecare al zecelea absolvent a obţinut gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe 

fizico-matematice, iar fiecare al sutălea – de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice. În prezent, pregătirea specialiştilor fizicieni este 

organizată la toate nivelele – licenţă, masterat şi doctorat. 
La Bălţi, în cadrul Institutului Învăţătoresc, în anul 1947, a fost creată Secţia Fizică şi Matematică, cu o singură catedră, numită Catedra de

Fizică şi Matematică [www.usb.md]. Pe parcurs, au intervenit mai multe reorganizări: de la 1 septembrie 1953, Institutul Învăţătoresc din Bălţi

este reorganizat în Institutul Pedagogic şi, odată cu aceasta, la Facultatea de Fizică şi Matematică sînt formate două catedre, de Matematică şi de

Fizică; în anul 1963, Catedra de Fizică este divizată în altele două: de Fizică şi Metodica Predării Fizicii şi de Discipline Tehnice Generale; din

1992, Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” este reorganizat în Universitatea de Stat „Alecu Russo”. Pregătirea specialiştilor fizicieni 

fiind, în esenţă, orientată spre didactică. Mulţi dintre absolvenţi s-au afirmat şi în calitate de cercetători în Catedrele Facultăţii, în sistemul 

universitar naţional şi internaţional, în subdiviziunile de profil ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi în multe centre ştiinţifice ale altor ţări. 
În cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo”, se organizează cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare, inclusiv a 

profesorilor de fizică. 
În anul 1964, concomitent cu fondarea Institutului Politehnic din Chişinău, a fost înfiinţată şi Catedra de Fizică. În prezent, Catedra de 

Fizică din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei are misiunea de a contribui substanţial la pregătirea inginerilor de înaltă calificare la 
disciplina fizică experimentală cu elemente de fizică teoretică [www.utm.md]. 



 84 

În anul 2007, îşi începe activitatea Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (UnAŞM) – centru de interes naţional în care se îm-

bină şi se dezvoltă armonios activităţile de învăţămînt, de cercetare ştiinţifică, de inovare şi de cultură [www.edu.asm.md]. Facultatea de 

Ştiinţe Exacte a Universităţii nominalizate îşi propune formarea specialiştilor în Fizică, Chimie, Matematică şi Informatică şi valorificarea 

rezultatelor ştiinţifice. 

3. Cadrul legal al formării fizicienilor 

În principiu, orice instituţie de învăţămînt superior poate iniţia un program de studii de Fizică sau un program care are ca bază fizica 

(biofizică, fizică medicală, fizică informatică sau fizică tehnologică). Pentru aceasta, trebuie să solicite o autorizare din partea unui organism 

oficial recunoscut în domeniul certificării calităţii în învăţămîntul superior. Numai instituţiile la care programele au fost autorizate pot 

organiza examen de licenţă la finalul ciclului de studii şi pot oferi o diplomă recunoscută oficial. 

Instituţia cea mai solicitată pentru certificarea calităţii şi legalităţii procesului de învăţămînt este în prezent ARACIS – Agenţia Română 

pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Superior [www.aracis.ro], care stabileşte un set de reguli şi principii ce trebuie respectate de 

fiecare program de studii. 

Regulile se referă la diverse aspecte legate de instituţie şi la programul de studii în sine: 

 cadrul juridic de organizare şi funcţionare, misiunea şi obiectivele instituţiei (statut juridic, misiune didactică şi de cercetare, ele-

mente de specificitate); 

 personalul didactic (personal angajat legal, maxim 3 norme didactice, restricţii pentru personalul pensionat, 70 % să fie cadre proprii, 

din care 25 % profesori şi conferenţiari, dar nu mai mult de 50 %, personalul asociat îndeplineşte cerinţele legale pentru postul ocupat, 

titularii de disciplină au titlul de doctor, au elaborat cursuri în domeniu, personalul didactic asociat care nu este titularizat în învăţă-

mîntul superior ocupă temporar un post vacant din statul de funcţii al instituţiei de învăţămînt superior supuse evaluării de către 

ARACIS numai dacă satisface cerinţele legale pentru ocuparea postului respectiv); 

 conţinutul procesului de învăţămînt (planurile de învăţămînt cuprind discipline fundamentale, discipline de specialitate în domeniu şi 

discipline complementare, grupate, la rîndul lor, în discipline obligatorii, opţionale şi facultative, disciplinele de studiu din planurile de 

învăţămînt sînt prevăzute într-o succesiune logică, anul universitar este structurat pe două semestre a cîte 14 săptămîni în medie, cu 20-

28 ore/ săptămînă, raportul dintre orele de curs şi cele privind activităţile didactice aplicative (seminarii, laboratoare, proiecte, stagii de 

practică etc.) este de 1/1, cu o abatere admisă de ± 20 %, cel puţin 50 % din formele de verificare ale disciplinelor de studii prevăzute în 

planul de învăţămînt sînt examene; 

 studenţii (admiterea studenţilor se face prin proceduri de admitere proprii, înscrierea la concursul de admitere se face pe baza diplomei 

de bacalaureat sau a altor acte de studii echivalente, formaţiile de studiu (serii, grupe, subgrupe) sînt astfel dimensionate încît să asigure 

desfăşurarea eficientă a procesului de învăţămînt, promovabilitatea studenţilor pe fiecare an de studiu este de cel puţin 40 % din numă-

rul total de studenţi din anul respectiv); 

 cercetarea ştiinţifică (instituţia dispune de un centru de cercetare ştiinţifică recunoscut, universitatea dispune de editură proprie pentru 

publicaţii cu ISSN şi ISBN, personalul didactic şi de cercetare este implicat în granturi de cercetare naţionale şi internaţionale, dotarea 

laboratoarelor corespunde exigenţelor temelor abordate); 

 baza materială (instituţia dispune de săli de cursuri, seminar şi laboratoare cu suprafaţă şi dotare specifică suficientă pentru numărul de 

studenţi înmatriculaţi, spaţii pentru activităţi sportive, cantină şi cămine, fondul de carte propriu din literatura de specialitate română şi 

străină există într-un număr de exemplare, bibliotecile instituţiei de învăţămînt asigură un număr suficient de abonamente la publicaţii şi 

periodice româneşti şi străine, corespunzător misiunii asumate; 

 activitatea managerială (buget propriu de venituri şi cheltuieli pentru activitatea de învăţămînt superior, cod fiscal şi cont la bancă, 

cheltuielile ocazionate de plata salariilor la instituţia de învăţămînt superior nu depăşesc în fiecare an 65 % din totalul veniturilor, taxele 

şcolare ale studenţilor sînt calculate în concordanţă cu costurile medii de şcolarizare pe an universitar din învăţămîntul public finanţat de 

la buget, studenţii sînt informaţi despre posibilităţile de asistenţă financiară din partea instituţiei şi despre modul de utilizare a taxelor). 

În conformitate cu reglementările naţionale în domeniul învăţămîntului superior, pentru fiecare program de studii (spre exemplu, Fizica) 

există o ierarhie: 

 Domeniul fundamental (Ştiinţe exacte),  

 Domeniul de studiu (Fizică),  

 Programul de studiu (Fizică) . 

Universitatea din Iaşi, prin Facultatea de Fizică, oferă cinci programe din două domenii fundamentale şi de studiu diferite, bazate pe cunoş-

tinţele fundamentale din domeniul fizicii şi prezentate în tabelul 1. Toate aceste programe au fost acreditate la lansare şi apoi autorizate periodic. 

Tabelul 1. Domeniile de studiu al fizicii, Facultatea de Fizică, Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi 

Programul de studiu Durata studiilor Domeniul de studiu Domeniul fundamental 

Fizică 3 ani Fizică Ştiinţe exacte 

Fizică informatică 3 ani Fizică Ştiinţe exacte 

Fizică medicală 3 ani Fizică Ştiinţe exacte 

Biofizică 3 ani Fizică Ştiinţe exacte 

Fizică tehnologică 4 ani Ştiinţe inginereşti aplicate Ştiinţe inginereşti 
 

4. Formarea propriu-zisă a specialiştilor din programele de studii, bazate pe studiul şi aplicaţiile fizicii 

Prin parcurgerea unui program de studii autorizat ca urmare a conformării cu normele de calitate impuse de instituţiile evaluatoare, 

absolventul capătă o serie de cunoştinţe şi abilităţi care îl fac apt şi dorit pentru/ de diversele ocupaţii/ angajatori de pe piaţa muncii. Cali-fi-

carea oferită este descrisă în termeni de competenţe, rezultate din sinergia cunoştinţelor şi abilităţilor. 

Competenţa este considerată „capacitatea dovedită de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii (valori 

şi atitudini), în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de studiu, precum şi pentru dezvoltarea 

profesională sau personală în condiţii de eficacitate şi eficienţă”. Competenţele sînt profesionale şi transversale. 

Cunoştinţele reprezintă rezultatul asimilării, prin învăţare, a unor informaţii. Cunoştinţele reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii 

şi practici legate de o anumită disciplină, un anumit domeniu de muncă sau de studiu. În contextul Cadrului European al Calificărilor, cu-

noştinţele sînt descrise ca teoretice şi/ sau faptice. 

Cunoştinţele se exprimă prin următorii descriptori: 

(1) Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific al domeniului de studiu; 

(2) Explicare şi interpretare. 

Abilitatea înseamnă capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a duce la îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme. În 

contextul Cadrului European al Calificărilor abilităţile sînt descrise ca fiind cognitive (implicînd utilizarea gîndirii logice, intuitive şi creati-
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ve) sau practice (implicînd dexteritate manuală şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente). Abilitatea include anumite tipuri de 

structuri operatorii, de la deprinderi pînă la capacităţi de interpretare şi rezolvare de probleme. 

Abilităţile se exprimă prin următorii descriptori: 

(3) Aplicare, transfer şi rezolvare de probleme; 

(4) Reflecţie critică şi constructivă; 

(5) Creativitate şi inovare. 

Competenţele profesionale reprezintă ansamblul unitar şi dinamic al cunoştinţelor şi abilităţilor prin care specialistul format poate 

selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii, în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situaţii de 

muncă specifice profesiei respective, eficace şi eficient. 

Competenţele transversale transced domeniul, fiind concretizate prin abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă în 

limba maternă/ străină, utilizarea tehnicii de calcul pentru operaţii generale legate de profesie, recunoaşterea şi respectul diversităţii şi multi-

culturalităţii, învăţarea autonomă şi continuă, iniţiativă şi spirit antreprenorial, respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale etc.). 

Obţinerea paletei de competenţe este posibilă prin structurarea logică şi cronologică a setului de discipline pe care le parcurge viitorul 

specialist. Pentru un fizician, competenţele profesionale preconizate a fi formate la sfîrşitul celor 3 sau 4 ani alocaţi programului de studiu 

sînt următoarele: 

 identificarea şi utilizarea adecvată a principalelor legi şi principii fizice într-un context dat; 

 utilizarea de pachete software pentru analiza şi prelucrarea de date; 

 rezolvarea problemelor de fizică în condiţii impuse, folosind metode numerice şi statistice; 

 aplicarea cunoştinţelor din domeniul fizicii atît în situaţii concrete din domenii conexe, cît şi în cadrul unor experimente, folosind apara-

tura standard de laborator; 

 comunicarea şi analiza informaţiilor cu caracter didactic, ştiinţific şi de popularizare din domeniul fizicii; 

 abordarea interdisciplinară a unor teme din domeniul fizicii. 

Pentru un inginer fizician, competenţele profesionale preconizate a fi obţinute prin parcurgerea programului de studii Fizică tehnologică 

cu durata de 4 ani sînt sintetizate astfel: 

 utilizarea adecvată a fundamentelor teoretice ale ştiinţelor inginereşti aplicate; 

 utilizarea sistemelor informatice de prelucrare şi gestiune a datelor; 

 asigurarea de activităţi suport pentru cercetare; 

 utilizarea aparaturii standard de laborator de cercetare sau industriale pentru efectuarea de experimente de cercetare; 

 utilizarea pentru activităţi de producţie, expertiză şi monitorizare a fundamentelor fizicii tehnologice, a metodelor şi instrumentelor specifice; 

 coordonarea de structuri organizaţionale avînd ca obiect de activitate proiectarea, fabricarea sau întreţinerea de echipamente specifice. 

Competenţe transversale pe care furnizorul de educaţie, cel care a iniţiat şi gestionează programul de studiu, încearcă să le formeze 

viitorului specialist pot fi regăsite în următoarele formulări: 

 realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil cu respectarea legislaţiei deontologiei specifice domeniului sub asistenţă calificată; 

 aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice; 

 utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată, atît în limba română, cît şi 

într-o limbă de circulaţie internaţională. 

5. Oportunităţi ale absolvenţilor de fizică 

Prin structura sa, programul de studii pregăteşte specialişti care, cu un minim efort de adaptare la rigorile profesiei, ar putea accesa un 

loc de muncă în care să fie valorificate optim competenţele dobîndite. Pentru absolvenţii programului de studii Fizică ocupaţiile posibile, sta-

tutate de Cadrul ocupaţional din România (COR) sînt: profesor în învăţămîntul gimnazial, referent de specialitate învăţămînt, fizician, analist, 

asistent de cercetare în fizică. Deoarece cerinţele pieţei sînt variate, iar diversele facultăţi oferă, prin tradiţie, şi alte competenţe cu grad de 

specificitate ridicat, au fost propuse la nivel naţional de către experţii proiectului DOCIS introducerea în COR a următoarelor ocupaţii: labo-

rant (studii superioare), astrofizician, specialist control nedistructiv, specialist separare magnetică, asistent achiziţie şi analiză date. 

Pentru programul de studii Fizică Tehnologică, prin parcurgerea căruia se obţine calificarea de Inginer fizician, există mai multe oportunităţi 

pe piaţa muncii, unele dintre ele accesibile şi fizicienilor: profesor în învăţămîntul gimnazial, analist măsurători metrologice, analist studiul ma-

terialelor, fizician, inginer centrale nuclearo-electrice, asistent de cercetare în fizică, asistent de cercetare în fizică tehnologică, asistent de cer-

cetare în matematică-fizică, inginer de cercetare în electrofizică, inginer de cercetare în centrale termoelectrice, inginer de cercetare în micro-

electronică, inginer de cercetare în ştiinţa materialelor . Se remarcă şi pentru aceşti specialişti lipsa din COR a anumitor ocupaţii, printre care 

chiar cea înscrisă în diploma de absolvire: inginer fizician dar şi inginer de cercetare în fizică tehnologică, inginer integrator de aplicaţii. 

Din păcate, piaţa muncii, cu precădere în ultimii 10 ani, a căpătat un caracter de un dinamism deosebit şi cu un grad mare de imprevizi-

bilitate. Daca pînă în 1989 exista o planificare riguroasă a numărului de absolvenţi ce părăseau universităţile în fiecare an, corelat cu necesi-

tăţile de pe piaţa muncii, după acest an, prin liberalizarea pieţei şi trecerea de la o economie planificată centralizat, numărul de specialişti ne-

cesari a devenit fluctuant. Pînă în anul 2000 s-a înregistrat o cerere în creştere de absolvenţi de Fizică corelată cu necesarul de profesori de fi-

zică pe toate palierele din învăţămînt, prin existenţa „inerţială” a unui spor demografic, dar şi cu noile oportunităţi oferite de piaţă (apariţia 

unor agenţi industriali noi, relaxarea condiţiilor de angajare a specialiştilor la fostele întreprinderi de stat, desfiinţarea statutului de „închis” al 

marilor oraşe universitare, institute de cercetare şi de învăţămînt superior). În perioada de vîrf, Facultatea de Fizică din Iaşi avea serii de 200 

de absolvenţi. În afara oportunităţilor „clasice”, existenţa unor competenţe sau de multe ori a unor abilităţi personale (cunoaşterea unei limbi 

străine, operarea pe calculator şi posesia unui permis de conducere) permiteau absolvenţilor de fizică să ocupe posturi din cele mai variate 

(agent de vînzări, manager de filială în domeniul tehnic, agent imobiliar). Sînt cunoscute cazuri „exotice” în care absolvenţi de fizică au 

devenit manageri pentru Ucraina la un cunoscut producător de băuturi 

răcoritoare sau producător de programe la o televiziune străină. 

Spre regret, numărul de specialişti nu a fost corelat cu cerinţele de 

pe piaţa muncii, datorită lipsei unui organism care să realizeze o pros-

pectare sistematică a acesteia. Dinamica agenţilor economici, scăderea 

populaţiei şcolare, modificarea procentului din produsul intern brut alocat 

cercetării sînt tot atîţia factori care au destabilizat piaţa.  

O statistică a parcursului profesional al absolvenţilor de fizică tehno-

logică, realizată pe trei serii de absolvenţi a dus la obţinerea distribuţiei 

din fig. 1. 

Este în intenţia Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Spor-

tului din România de a avea un control al specialiştilor pregătiţi pentru 
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Fig. 1. Situaţia angajării absolvenţilor promoţiilor 2005-2010, 

Facultatea de Fizică a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi 
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predarea fizicii ca disciplină de studiu în învăţămîntul preuniversitar. O declaraţie de intenţie premergătoare adoptării noii Legi a educaţiei 

stipula ca posibilitatea de a preda în învăţămîntul preuniversitar să o poată avea doar absolvenţii de masterat didactic. Acest masterat urma să 

fie finanţat pentru un număr limitat de locuri, corelat cu numărul de posturi vacante ce vor exista peste doi ani (corelate cu numărul 

retragerilor din sistem la limită de vîrstă şi dinamica populaţiei şcolare), studenţii fiind angajaţi într-o unitate şcolară ca profesori debutanţi, 

cu jumătate de normă, avînd sprijinul unui mentor (un cadru didactic din învăţămîntul preuniversitar acreditat în această postură). 

Rămîne în continuare o mare necunoscută numărul locurilor de muncă oferite de entităţile de cercetare, dependente de alocările de 

fonduri la nivel guvernamental şi de competiţiile de proiecte ce se deschid anual, precum şi cele din sectorul industrial privat. 

6. Unele probleme şi concluzii 

Conform datelor statistice, în 2009, în Republica Moldova, au absolvit instituţiile de învăţămînt superior 26,6 mii persoane, ceea ce este 

cu 3000 persoane (sau cu 10,1%) mai puţin faţă de anul precedent. Circa jumătate din numărul absolvenţilor au studii economice şi juridice. 

Din numărul total al absolvenţilor, doar 14,6% (3 883 tineri specialişti) au fost plasaţi în cîmpul muncii. Unele motive ar fi lipsa locurilor de 

muncă corespunzătoare şi remunerate respectiv, precum şi surplusul de absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior la specialităţile de 

economie şi drept. Din numărul celor plasaţi în cîmpul muncii, în anul 2009, ponderea cea mai mare le revine celor din educaţie şi formare 

profesională – 18,2%, fiind urmaţi de jurişti – 10,6%, finanţe şi bănci – 9,4%, contabili – 6,9%, medicină generală – 5,8%, etc. 

Paradoxal, dar din cei 3 883 tineri specialişti, plasaţi în cîmpul muncii, chiar în primul an de activitate s-au eliberat, din proprie iniţia-

tivă, 331 persoane (8,6%). 

Situaţia comparativă demografică a populaţiei tinere (vîrsta cuprinsă între 15 şi 29 ani), în Republica Moldova, în anul 2000 şi în anul 2010, 

este prezentată prin diagrama din fig. 2, în partea de jos a căreia este prezentat tabelul cu valorile numerice, în mii de persoane, pentru fiecare 

categorie de vîrstă. Se constată o creştere totală a popula-

ţiei tinere în anul 2010 faţă de anul 2000 şi o redistribuţie 

aproximativ egală între primele două categorii de vîrstă. 

Prezintă un anumit interes analiza repartiţiei popula-

ţiei tinere (15-29 ani) ocupate, în Republica Moldova, du-

pă nivelul de instruire. Pentru exemplificare, în fig. 3 este 

reprezentată diagrama şi tabelul, pentru anul 2010. Se con-

stată că persoanelor cu studii superioare şi celor cu studii 

gimnaziale le-au revenit, împreună, aproximativ 55 %. 

Analiza actelor normative, a hotărîrilor şi strategii-

lor elaborate de autorităţile centrale şi alte instituţii auto-

rizate ale Republicii Moldova, demonstrează că nu există 

o criză documentară în acest domeniu. În continuare, 

conspectiv, vom prezenta doar cîteva documente semni-

ficative în acest sens. 

Obiectivele strategice de atingere a unui grad sporit de ocupare sînt stabilite în Strategia naţională privind politicile de ocupare a forţei 

de muncă pe anii 2007-2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 605 din 31 mai 2007. 

A fost elaborată Legea privind aprobarea Strategiei naţionale pentru tineret, pe anii 2009-2013, nr. 25-XVI din 03.02.2009 [1]. 

Anual, Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova editează lucrarea „Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj” 

(pentru anul 2010, se va consulta sursa [2]). 

Începînd cu trimestrul IV 1998, în Republica Moldova, se realizează trimestrial Ancheta forţei de muncă în gospodării, ca o cercetare 

continuă, permiţînd astfel obţinerea de date conjuncturale asupra mărimii şi structurii ofertei de forţă de muncă şi evidenţierea fenomenelor 

cu caracter sezonier care se manifestă pe piaţa forţei de muncă [3]. 

Se elaborează, anual, culegerea statistică Piaţa forţei de muncă în Republica Moldova (pentru anul 2010, se va consulta sursa [4]). 

Cu totul alta este situaţia referitor la implementarea acestor stra-

tegii şi programe, acordarea resurselor materiale, financiare ş.a. Ran-

damentul activităţilor didactice şi ştiinţifice este la un nivel apropiat 

de mediu. Referitor la poziţia cercetătorilor Republicii Moldova în 

procesul informaţional internaţional se va consulta, spre exemplu, 

sursa [5]. 

Începînd cu anul 2005, în Republica Moldova, rata medie a 

cadrelor didactice pensionare în instituţiile de învăţămînt a întrecut 

nivelul de ~ 10 % şi, în următorii ani, a fost şi continuă să rămînă în 

creştere rapidă. Pe parcursul unei perioade îndelungate nu se 

constată majorarea numărului cadrelor didactice tinere, situaţie care 

trebuie să prezinte îngrijorări. Ca urmare a scăderii dramatice a nu-

mărului de elevi s-a stabilit o lipsa totală de perspective a unor insti-

tuţii de învăţămînt, au intervenit disponibilizări ale cadrelor didactice 

şi auxiliare, iar în unele cazuri – încetarea activităţii a mai multor 

pensionari. Măsurile întreprinse în vederea optimizării situaţiei pot 

avea şi unele consecinţe negative. 

Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) a efectuat o 

revizuire a Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor (ISCO-88) [6] cu scopul de a pune la dispoziţie o clasificare mai eficientă care 

să poată fi folosită de toate ţările la următoarea rundă de recensăminte ale populaţiei, precum şi în cadrul serviciilor naţionale de ocupare a 

forţei de muncă şi al altor aplicaţii orientate către clienţi. 
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Fig. 2. Populaţia tînără (15-29 ani) în Republica Moldova - situaţie comparativă  

din anul 2000 şi anul 2010 

(în baza datelor din [3]) 
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Fig. 3. Populaţia tînără (15-29 ani) ocupată, în Republica Moldova, 

după nivelul de instruire, în anul 2010 (în baza datelor din [3]) 
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