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tion. From skill to behave, explain norms of the right and to carry out professional duties the authority of laws, the states and militias, the law 
and order in a society depends. The basic special means of influence of is professional-legal culture of the lawyer for legal culture of a so-

ciety can be reduced to such:  

 Maintenance of due quality of accepted laws and other legal certificates;  

 Fair departure of justice and performance of other professional duties;  

 Prevention of offences and duly disclosing of crimes; 

 Professional performance by each lawyer of its powers without bureaucratic delays, in the certain term and is qualitative; 

 Legal education of a society concerning principles and maintenances of a lawful state: informing of citizens on their rights and duties, 

on lawful ways of their realization (Tuyl, 1995:154) 

Conclusion 

From the above-mentioned we may conclude that the level of legal culture of professional group of lawyers is defined by a degree of 

development of culture of its each member, its legal erudition and a skill level. Each lawyer on the workplace should correspond to a post, 

strengthen prestige of the trade and raise legal culture of a society.  

There is a plenty of legal and scientific ideas and features of a legal situation in Georgia. At present in our country the juridical educa-

tion very strongly develops. It became popular presently. Now in Georgia it is a lot of lawyers with higher education. On the one hand it is 

very perspective for our country, but with another is can lead to unemployment as lawyers became much more, than enterprises, esta-

blishments, organizations, irrespective of patterns of ownership. It can affect many situations in this field of activity and it is one of attributes 

of negative influence of a real legal situation in Georgia on formation of culture of the lawyer.  
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Rezumat: Articolul abordează problema obiectivelor – competenţelor – finalităţilor: metodologia de substituire a obiectivelor prin competenţe, corelaţia 
dintre finalităţi – competenţe – obiective, precum şi faptul dacă finalităţile de studii şi competenţele în termeni de competenţe generice şi specifice din Cadrul 
Naţional al Calificărilor pentru domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, Educaţie şi formarea profesorilor, Limba şi literatura oferă persoanelor în formare (în calitate 
de profesori de limba şi literatura română) suficiente cunoştinţe, deprinderi şi atitudini în vederea formării dezvoltării competenţelor-cheie şi 
transdisciplinare şi specifice la disciplina Limba şi literatura română. 

Cuvinte-cheie: obiective, competenţe, finalităţi, formare, professor. 

Abstract: The article touches upon the problem of objectives – competences – finalities: substitution methodology of the objectives through competences, 
the correlation between finalities – competences – objectives, as well as the fact whether the learning finalities and competences in terms of generic and 
specific competences of the National Qualifications Framework for Education and Science; Teachers education and training; the Language and Literature 
provides future specialists (as teachers of the Romanian Language and Literature) with sufficient knowledge, skills and attitudes focusing on the formation 
and development of transdisciplinary, specific key competences in Romanian Language and Literature. 
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În contextul Procesului de la Bologna, necesitatea racordării sistemului de învăţămînt superior din Republica Moldova a determinat o 

serie de acţiuni legate de principiile de bază ale strategiei învăţămîntului superior, de conţinutul planurilor de studii, de concretizarea /defini-

rea conceptuală a unor noţiuni etc. 

După cum se ştie, unul din principiile de bază ale strategiei învăţămîntului superior constă în „definirea obiectivelor învăţămîntului 

superior în funcţie de cerinţele actuale şi de perspectivele societăţii şi ale individului (orientate spre dezvoltarea economică, socială şi culturală 

durabilă)” [Declaraţia, p. 155]. În felul acesta, demersul educaţional (procesul instructiv-educativ) devine centrat pe elev/student. Dezidera-

tul Non scholae, sed vitae discimus, spre care tinde învăţămîntul, promovează ideea că nu cel care ştie/ţine minte/prezintă la prima solicitare 

este cîştigătorul, ci acela care ştie unde o găseşte şi pentru ce îi este utilă, cum valorifică ulterior această informaţie.  

Schimbarea în învăţămînt a impus nu doar o procedură mecanică de substituire a obiectivelor prin competenţe/competenţe generice/ 

competenţe specifice, ci o conturare a unei imagini globale a procesului de instruire, a unui sistem de învăţare pe parcursul întregii vieţi, 

altfel zis a unui sistem ce asigură, după cum nota V. Mândâcanu, formarea unei personalităţi moral-etice, spirituale, cu o competenţă şi intui-

ţie intelectuală sensibilizată.  

Obiectivul-cheie al Cadrului European al Calificărilor este de a sprijini învăţarea pe parcursul întregii vieţi şi de a se asigura că rezulta-

tele învăţării sînt valorificate şi utilizate în mod corespunzător. 

Pornind de la faptul că „învăţarea este un proces cumulativ, prin care o persoană asimilează gradual noţiuni din ce în ce mai complexe şi 

abstracte (concepte, categorii şi tipuri de comportament sau modele) şi/sau dobîndeşte deprinderi şi competenţe generale”, iar „rezultatele 

învăţării sînt declaraţiile privitoare la ceea ce se aşteaptă ca o persoană să ştie, să înţeleagă şi/sau să fie capabilă să facă la sfîrşitul unei 

perioade de studiu” [Cadrul European al Calificărilor, p. 79], un grup de lucru din cadrul programului Educaţie şi formare profesională, a 

identificat opt competenţe-cheie diferite: 

 comunicare în limba maternă; 

 comunicare într-o altă limbă; 

 competenţe de bază în matematică şi competenţe elementare în ştiinţe şi 

tehnologie; 

competenţe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie; 

 competenţe de a învăţa să înveţi; 

 competenţe de relaţionare interpersonală, interculturală şi competenţe civice; 
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 spirit de iniţiativă şi antreprenoriat; 

 sensibilizare culturală şi exprimare artistică/conştiinţă culturală (apud [Goraş-Postică, p. 7]. 

Ceea ce trebuie să se reţină este faptul că „aceste competenţe trebuie dobîndite pînă la sfîrşitul ciclului de învăţămînt obligatoriu, care 

include educaţie şi formare profesională şi trebuie menţinute şi actualizate pe tot parcursul vieţii” [Cadrul European al Calificărilor…, p. 

94]. Mai mult decît atît: competenţa de a învăţa să înveţi, competenţele interpersonale şi civice, sensibilizate la cultură şi spirit antreprenorial 

se recomandă să se includă în categoria competenţelor profesionale şi personale. Alte competenţe-cheie, de exemplu, competenţe lingvistice, 

digitale, precum şi competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie, vor fi formulate la nivel detaliat în cadrele naţionale sectoriale 

[ibidem]. Prin urmare, demersul educaţional trebuie să iasă din „zona de confort”, unde toate sînt mai mult sau mai puţin clare, şi să rişte în 

abordarea sau încercarea de a forma/dezvolta competenţe [Cosovan, p. 2]. 

Există suficient de multe studii care abordează problema competenţelor, studii ce pornesc de la sensurile diferite şi/sau confuze ale ter-

menului pînă la rolul competenţelor, de exemplu, în elaborarea concepţiei unui manual şcolar. Ceea ce ne propunem să observăm este meto-

dologia de substituire a obiectivelor prin competenţe, corelaţia dintre finalităţi – competenţe – obiective, precum şi faptul dacă finalităţile de 

studii şi competenţele în termeni de competenţe generice şi specifice din Cadrul Naţional al Calificărilor pentru domeniul Ştiinţe ale Educa-

ţiei, Educaţie şi formarea profesorilor, Limba şi literatura oferă persoanelor în formare (în calitate de profesori de limba şi literatura română) 

suficiente cunoştinţe, deprinderi şi atitudini în vederea formării dezvoltării competenţelor-cheie şi transdisciplinare şi specifice la disciplina 

Limba şi literatura română. 
Tabelul 1. Obiective-Competenţe-Finalităţi 

Obiective Competenţe Finalităţi 

- sînt indicaţii certe de activităţi care 

trebuie imediat realizate [Cosovan, 
p. 6]; 

- o intenţie pedagogică, ce descrie 

un comportament dorit, un rezultat 
aşteptat de la studenţii respectivi ca 

efect al pregătirii lor. 

- sînt acţionări pe cont propriu, acţiuni/probleme, identi-

ficate cu precizie, cu o programă de aplicare determi-
nată [Cosovan, p. 6]; 

- o cerinţă faţă de studenţi/ elevi o posibilitate de reuşită 

în desfăşurarea unei activităţi, în îndeplinirea unei mi-
siuni sau în exercitarea unei funcţii. 

- sînt puncte de referinţă comune a curriculumurilor din 

diferite instituţii ca să devină comparabile; 
- elementele cele mai relevante în designul, elaborarea 

şi evaluarea calificărilor. 

↔ 
O competenţă dată generează anumite obiective didactice, în timp ce acestea, dacă sînt corect 

formulate, asigură (în finalul pregătirii) realizarea competenţei dorite [Pâslaru et alii, p. 38]. 

 

- pot fi:  

 cadru/generale; 

 de referinţă; 

 operaţionale. 

- pot fi:  

 generice (care sînt independente de anumite disci-

pline/subiecte); 

 specifice. 
Competenţele, de obicei, sînt obţinute pe parcursul unor 

module/discipline diferite şi pot să nu fie legate de o 
anumită disciplină. 

! Este foarte important să se identifice interdependenţa 

dintre unităţile / disciplinele de studii şi competenţele 
dezvoltate, în vederea asigurării că aceste competenţe 

sînt evaluate în mod potrivit şi că standardele de calitate 

sînt realizate. 

- pot fi identificate şi corelate cu programele de studii 
în întregime (ciclu I sau II) sau cu unităţile de studii in-

dividuale (module sau discipline). 

- Evaluarea în termeni de obiective 

se realizează, de obicei, prin itemi 

simpli, cu verbe de la identificaţi … 
la estimaţi…. 

- Evaluarea competenţei implică o problemă reală sau 

similară celei reale, care poate fi rezolvată prin aplica-

rea unei strategii45 sau competenţele, capacităţile şi abi-
lităţile (prin care se descriu finalităţile) sînt evaluate pe 

durata instruirii. 

- Evaluarea finalităţilor de studii implică un set de com-

petenţe ce includ cunoştinţe, capacităţi de înţelegere şi 

deprinderi, pe care elevul/studentul trebuie să le cu-
noască/înţeleagă/demonstreze după finalizarea unui 

proces de învăţare indiferent de durată; 

- Finalităţile de studii sînt o parte componentă a certifi-
cării formale a învăţării fiecărui individual; certificarea 

asigură că individul este calificat la un anumit nivel. 

- Obiectivele pot fi numite finalită-

ţile de studii iniţiale şi au trei funcţii: 
a) definesc direcţia generală a cursu-

lui sau a curriculumului şi indică 

materialul, care va fi inclus în curs; 
b) prezintă unele indicaţii referitoare 

la metodele de predare/învăţare care 

trebuie utilizate; 
c) ele sînt de un ajutor considerabil în 

planificarea procedurilor de evaluare46. 

- Competenţele descriu finalităţile de studii: ceea ce 

elevul/studentul cunoaşte sau este în stare să 
demonstreze la finele unui proces de studiu, ceea ce 

include atît competenţele specifice, cît şi competenţele 

generice. 

 

↔ 

! Competenţele sînt puncte de referinţă pentru elabora-

rea curriculumului, dar, în acelaşi timp, ele permit 

flexibilitate şi autonomie în construirea curriculumului. 

! Reprezintă limbajul comun (asigurat de competenţe) 

al curriculumului. 

  

În concluzie, menţionăm că finalităţile de studii formează o parte integrantă a reformei educaţionale, care promovează „învăţarea centrată pe 

student/elev” şi, după cum notează Roza Dumbrăveanu, „această abordare în manifestarea ei extremă este considerată o paradigmă de schimbare 

de la căile tradiţionale de măsurare şi exprimare a învăţării, adică de la modelul bazat pe «intrări» (care este caracterizat prin orele de predare şi 

conţinutul predat) la modul bazat pe «ieşiri» (care este caracterizat pe finalităţile de studii). Accentul se deplasează de la conţinut (ceea ce cadrele 

didactice predau) la finalităţi (ceea ce sînt în stare să facă studenţii)”. În această situaţie, profesorul trebuie să fie, evident, „un facilitator şi un 

manager al procesului de învăţare, iar învăţarea are loc în mare parte în afara sălilor de curs (de exemplu, la locul de lucru, acasă sau în 

situaţii sociale de învăţare non-formală sau informală)”, iar studentul/elevul „trebuie să se implice activ în planificarea şi managementul 

propriului proces de învăţare şi să-şi asume o responsabilitate mai mare pe măsura ce face progrese în învăţare” [Dumbrăveanu, p. 186-187]. 

                                                 
45Olga Cosovan remarcă, de exemplu: „Centrarea demersului educaţional pe competenţe trebuie să reducă la minim şi, în variantă ideală, chiar să excludă 

întrebarea: Pentru ce învăţăm?” [Cosovan, p. 6].  
46„Obiectivul educaţional este ipostaza cea mai concretă a finalităţilor şi desemnează tipul de schimbări pe care procesul de învăţămînt îl aşteaptă şi/sau îl 

realizează” (cf. [Pâslaru et alii, p. 32]).  Mai mult decît atît: aceiaşi autori afirmă: „obiectivele se referă la achiziţii de încorporat, redate în termeni de compor-
tamente concrete, vizibile, măsurabile şi exprimabile”. Or cunoaşterea şi demonstrarea acestor comportamente concrete, vizibile, măsurabile şi exprimabile la 

finele unui proces de studiu vizează competenţele. Acest fapt ne permite să observăm flexibilitatea acestor termeni, precum şi asumarea unor sarcini complexe 

în vederea destingerii lor. În acest sens, invocăm şi următoarele opinii: „În contextul şcolii contemporane, marcată de un proces continuu de modernizare, pre-
cum şi datorită progreselor sociale rapide, obiectivele îşi pierd stabilitatea, devin foarte complexe şi dinamice, afectînd astfel toate componentele sistemului şi 

procesului instructiv-educativ” [ibidem, p. 33]; „ansamblurile structurate de cunoştinţe şi deprinderi dobîndite prin învăţare, care permit identificarea şi re-

zolvarea în diverse contexte a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu”,  reprezintă competenţele [ibidem, p. 37]. 
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Astfel, profesorii din învăţămîntul superior au menirea „de a asigura instruirea absolvenţilor calificaţi şi cetăţenilor responsabili, care să 

corespundă cerinţelor din toate domeniile activităţii umane, oferind calificări relevante, inclusiv instruire profesională, care să combine 

cunoştinţe şi aptitudini de nivel înalt, aplicînd cursuri şi programe de studii, care să ajusteze permanent la necesităţile prezente şi viitoare ale 

societăţii” [Edificarea..., p. 27]. Din aceste considerente, ne-am propus să observăm în subsidiar dacă orientarea pe obiective-competenţe-

finalităţi din cadrul diferitor trepte de învăţămînt au o continuitate şi dacă această orientare asigură învăţarea pe parcursul vieţii. 

Astfel, nouă din cele zece competenţe-cheie, stabilite pentru sistemul de învăţămînt din Republica Moldova (competenţe de comunicare 

în limba de instruire; competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi; competenţe de autocunoaştere şi autorealizare; competenţe interperso-

nale, civice, morale; competenţe culturale şi interculturale; competenţe acţional-strategice; competenţe de comunicare într-o limbă străină; 

competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale; competenţe antreprenoriale) constituie cunoştinţele, abili-

tăţile, atitudinile necesare pentru formarea şi dezvoltarea abilităţilor de evaluare a fenomenelor multiculturale /finalităţilor de studiu propuse 

la ciclul licenţă, care vor contribui la dezvoltarea abilităţilor de elaborare a unei cercetări educaţionale în diferite contexte la ciclul masterat 

şi, ulterior, pentru dezvoltarea creativităţii în cercetare ştiinţifică la doctorat.  

De asemenea, se poate observa că absolventul ciclului licenţă va poseda sau ar trebui să posede cunoştinţe, abilităţi, atitudini suficiente 

pentru a forma şi dezvolta competenţele-cheie în învăţămîntul preuniversitar. Deşi relaţiile dintre competenţele reprezentate mai jos vizează 

doar o direcţie (sistem de învăţămînt preuniversitar şi universitar din Republica Moldova), există totuşi o legătură inversă: cel din învăţă-

mîntul preuniversitar nu poate accede în învăţămîntul universitar dacă nu a atins un anumit nivel în dezvoltarea unei anumite competenţe şi, 

viceversa, cel din învăţămîntul universitar nu poate dezvolta anumite competenţe în învăţămîntul preuniversitar, dacă nu are suficiente 

cunoştinţe, abilităţi, atitudini formate în învăţămîntul universitar pentru promovare în învăţămîntul preuniversitar.  

 
Schema 1. Relaţia competenţe-cheie: învăţămînt preuniversitar - învăţămînt universitar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Competenţe-cheie  

stabilite pentru sistemul de învăţămînt preuniversitar/universitar 

din Republica Moldova 
 

Învăţămînt  preuniversitar 

 

1.  Competenţe de comunicare în limba  de instruire 

 

2.  Competenţe  de învăţare / de a învăţa să înveţi 

 

3. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare 

 

4.  Competenţe interpersonale, civice, morale 

 

5.  Competenţe culturale şi interculturale 

 

6. Competenţe acţional-strategice 

 

7.  Competenţe de comunicare într-o limbă străină 

 

8.  Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor 

informaţionale şi comunicaţionale 

 

9.  Competenţe antreprenoriale 

 

10.  Competenţe de baza în matematică, ştiinţe şi 

tehnologie 

 

Ciclu licenţă 
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14. Abilităţi de a utiliza instruirea asistată de calculator  şi de a  o 

integra în mediul educaţional etc. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Competenţe-cheie / generice 

Ciclu licenţă 

 

1. Abilităţi  de învăţare continuă/de autoinstruire 

 
2. Abilităţi de planificare şi monitorizare eficientă a timpului 

3. Abilităţi de a crea un climat ce ar duce la o învăţare eficientă 

 
4. Capacităţi de formare a motivaţiei pozitive în diverse situaţii 
de învăţare 

 
5. Abilităţi de comunicare eficientă (orală şi în scrisă) 

 
6. Abilităţi de a comunica în cel puţin două limbi 

 

 7. Abilităţi de exprimare clară a ideilor de argumentare a 
propriei poziţii în luarea deciziilor 

 

8. Capacităţi de manifestare a toleranţei în raport cu alte 
persoane şi comunităţi, a tactului şi a  deontologiei profesionale 

în cadrul comunicării 

 

9.  Abilităţi de colaborare, de funcţionare eficientă în cadrul 
grupului 

 

10.  Abilităţi de luare a deciziilor profesionale /capacităţi de lider 

 

Ciclu masterat 

 

11. Capacităţi de  soluţionare/rezolvare a problemelor 

 

12.  Capacităţi de evaluare şi autoevaluare  a propriilor 

performanţe 

 

 
13. Abilităţi de evaluare a fenomenelor multiculturale /finalităţi 

de studiu 

 

 
Schema 2. Competenţe generice: ciclu licenţă-ciclu masterat 
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Schema 3. Competenţe generice: masterat-doctorat 

Prin urmare, modernizarea învăţămîntului şi, implicit, centrarea pe competenţe, determină formarea unor atitudini şi chiar a unor 
convingeri ale persoanelor implicate (cadrelor didactice) în a concepe procesul instructiv-educativ dintr-o altă perspectivă – cea a calităţii. 
Aşadar, învăţămîntul centrat pe competenţe permite realizarea unor schimbări calitative în managementul învăţămîntului. 
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STANDARDUL OCUPAŢIONAL AL PROFESORULUI DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNA 
 

The Occupational Standard of the Teacher of the Romanian Language and Literature 
 

Ala SAINENCO,  

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
 

Rezumat: Învăţămîntul actual este determinat de noi premise economice şi instructive, pentru a răspunde necesităţilor europene printr-o educaţie de 
calitate. Rolul decisiv în acest proces îi revine profesorului, care realizează prevederile standardelor de conţinut ale disciplinei pentru atingerea standardelor 

Ciclu masterat Doctorat 

1. Abilităţi de cercetare a fenomenelor din 

domeniul ştiinţelor educaţiei lingvistice şi 
literare din diverse perspective metodologice 

 

 2. Capacităţi de analiză şi sinteză a datelor 

ştiinţifice 

 

3. Abilităţi de comunicare în domeniul 

profesional avansat 

4. Abilităţi de utilizare a noilor  tehnologii 

informaţionale de comunicare în procesul de 
cercetare 

 

5.  Capacităţi de a rezolva probleme 

 

6.  Abilităţi de a reflecta asupra propriului 

progres şi de a-şi evalua performanţele 

 

7. Abilităţi de lider 

 

8. Abilităţi de proiectare, cercetare, 

implementare şi prezentare a unor proiecte 

investigaţionale proprii 

9.  Abilităţi de elaborare a unei cercetări 
educaţionale în diferite contexte 

 
10. Abilităţi de consiliere  etc. 

 

1.  Abilităţi de cercetare în domeniul 

ştiinţelor educaţiei, în domeniile 
adiacente şi alte domenii de formare 

profesională 
 

2.  Capacităţi de creare şi interpretare  

a noilor cunoştinţe prin realizarea 
unei cercetări originale 

 

3. Capacităţi de a se implica într-un 

dialog critic în cadrul domeniului 
profesional 
 

4.  Capacităţi de comunicare a 

rezultatelor cercetării şi inovaţiilor 

5.  Abilităţi de utilizare a noilor 

tehnologii informaţionale 

6.  Abilităţi critice şi autocritice 

7. Abilităţi de prezentare şi susţinere 

în public a rezultatelor cercetărilor 
ştiinţifice 
 

8. Creativitate în cercetare ştiinţifică 

etc. 

http://prodidactica.md/

