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INTRODUCERE 
Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este o organizație neguvernamentală de 

tineret, apolitică ce cuprinde 46 de organizații de tineret de nivel local și național. CNTM este 

organizația care întrunește interesele tinerilor din Moldova și servește drept platformă națională 

unică a sectorului asociativ de tineret. Pentru realizarea acestei viziuni, CNTM are misiunea de a 

promova interesele tinerilor din Moldova, de a contribui la dezvoltarea structurilor asociative de 

tineret prin desfășurarea programelor și activităților de instruire, informare, lobby și consultare. 

CNTM este o instituție care promovează politica în domeniul tineretului.  

Raportul dat este realizat de către CNTM în contextul obiectivelor strategice ale organizației 

pentru perioada anilor 2014-2018. Prezentul raport își propune analiza și evaluarea unui document 

de politică publică relevantă domeniului de tineret în vederea identificării gradului de integrare 

structurată a priorităților și necesităților reale a tinerilor, a modului de abordare a disparităților 

pe domeniile ce afectează prioritar tinerii, a modului de elaborare și aliniere a documentelor 

sectoriale de politici la exigențele Legii cu privire la Tineret și a gradului de sinergie cu 

prioritățile naționale în domeniul tineret.  

Raportul își propune evaluarea mecanismelor utilizate de autoritățile publice centrale pentru 

includerea în documentele de politici publice a drepturilor, intereselor și problemelor tinerilor, 

modalități de implicare a tinerilor în acest proces de consultare, dar și gradul de orientare a 

obiectivelor și activităților pe domeniul de tineret. Evaluarea este efectuată prin prisma 

metodologiei elaborate de către un expert independent, a datelor statistice și empirice colectate 

din surse oficiale, a actelor normative a Ministerului Tineretului și Sportului și a altor ministere de 

resort, documente de politici publice sectoriale ș.a.  

În contextul în care devine tot mai relevant faptul că politicile de tineret sunt un domeniu cros-

sectorial, iar realizarea unor obiective cu impact maxim poate fi atins în mod exclusiv prin 

eforturi concordate a organului central de resort și a altor organe ale administrației publice 

centrale, se impune tot mai pregnant necesitatea unei evaluări transversale, precum și instituirea 

unui instrument simplu și eficient în aplicare aplicat, un instrument universal de analiză al 

integrării priorităților tinerilor în actele de planificare strategică a decidenților politici.  

Raportul are ca obiectiv îmbunătățirea conținutului politicilor publice, fortificarea legăturii dintre 

planificarea politicilor publice și a procesului bugetar, perfecționarea sistemului de monitorizare 

și evaluare a politicilor publice. 

Raportul de Evaluarea transversală pe Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic 

pe anii 2013-2020, este al doilea raport din cele partu elaborate pe parcursul anului curent. 

Documentele de politici publice sunt selectate în urma consultărilor publice realizate cu tinerii 

precum și conform relevanței sectorului de tineret. Raportul identifică gradul de integrare a 

priorităților și nevoilor tinerilor în politicile publice. Rezultatul analizei oferă o imagine de 

ansamblu în cazul în care politicile guvernamentale sunt orientate asupra tinerilor și specifică 

faptul dacă au fost implicați și tinerii prin consultare sau altă formă. În acest sens, se impune o 

reformă cuprinzătoare la toate treptele sistemului educaţional pentru a elimina deficitul de 

capital uman şi dezechilibrele existente pe piaţa muncii. Din perspectiva pieţei forţei de muncă 

sînt necesare intervenţii urgente în învăţămîntul profesional secundar şi mediu de specialitate.  

 

 



 
 

 

5 

Capitolul 1. Aspecte Metodologice 
Necesitatea evaluării apare din insuficiența fundamentării politicilor publice, corelarea lor 

cu bugetul local și slaba coordonare la nivelul central și cel local.  

Rapoartele de evaluare, studiile și cercetările tematice indică faptul că politicile de 

dezvoltare sectoriale în raport cu alte politici naționale sunt cele mai vulnerabile la 

compartimentele de mai jos: 

Figura 1. 

 

 
 Sursa: Metodologia Youth Mainstreaming Index 

 

Sectorul de tineret este unul trans-sectorial care ar trebui să se bucure de o abordare 

integrată, de un mecanism de monitorizare și evaluare complex, cu o intervenție axată pe 

dezvoltare dimensională atât la nivel național, cât și local. Raportul evaluează dimensiunea de 

tineret la câteva documente normative sectoriale, în așa fel încât să identificăm cele mai 

importante domenii de coordonare și consolidare a intervențiilor, precum și evitarea dublării de 

eforturi sau suprapunerea activităților. Astfel, nivelul de integrare al indicatorilor conform 

metodologiei Youth Mainstreaming Index este prezentat în Anexa nr.1. Totodată, raportul oferă un 

interval de punctaj de la 0 la 100 %, pe fiecare indicator stabilind patru nivele de dezvoltare: 

slab, intermediar, consolidat și avansat.  

Prioritatea pentru cercetare este dezvoltarea de instrumente mai eficiente, metode, cadre 

și abordări pentru evaluarea performanței, și a impactului parteneriatelor intersectoriale. Atunci 

cînd parteneriatele intersectoriale au ca scop dezvoltarea durabilă, accentul trebuie să fie pus pe 

evaluarea performanței acestora. Producerea de rezultate tangibil și de evaluare a impactului 

domină practicile curente în evaluarea performanței parteneriatelor intersectoriale. Mai mult ca 

atît, rezultate intangibile sau neașteptate care rezultă din parteneriate nu sunt bine abordate și 

adesea sunt ignorate cu totul. 

 

 

1. Definirea problemei

• Datele utilizate în analiză nu sunt
dezagregate pe criteriul vîrstei

• Disparitățile pentru tineri nu sunt
identificate

• Nu există un nivel înalt de
relevanță atribuit disparităților de
vîrstă

• Cauzele disparităților nu sunt
analizate

•Impactul asupra tinerilor nu este
evaluat

• Procesul de definire și analiză a
problemei nu permite
participarea plenară a tinerilor

2. Elaborarea intervențiilor

• Nu există o intenție clară de a
promova interesele tinerilor

• Cadrul de rezultate nu integrează
interesele tinerilor

• Obiective/Măsuri speciale pentru
tineri nu există

• Nu există o relație de coordonare
cu politica de tineret

•Planul de acțiuni nu conține
inițiative care vor determina
realizarea rezultatelor pentru
tineri

3. Implementarea

• Nu există finanțare deplină
pentru atingerea rezultatelor
pentru tineri

• Nu există capacități instituționale
suficiente pentru a obține
rezultatele pentru tineri

• Nu există o delimitare clară
pentru roluri și responsabilități
stabilite pentru atingerea
rezultatelor pentru tineri

•Implementarea nu este
caracterizată de managementul
obiectivelor

•Procesul de monitorizare și
evaluare nu integrează pe deplin
interesele tinerilo
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Figura 2. 

 
Consolidarea eforturilor comune a societății civile, a organelor administrației publice și 

crearea unui suport normativ și de planificare eficient este una din prioritățile CNTM.  

Consiliul Național al Tineretului din Moldova planifică crearea și aplicarea ulterioară a mai 

multor instrumente de monitorizare și evaluare a componentelor transversale ale documentelor 

de politici publice relevante sectorului de tineret. Acesta are drept scop investigarea și 

identificarea suprapunerilor de activitate, coordonare defectuoasă, lacune existente în acest 

sens, precum și asigurarea unor instrumente de coordonare și consolidare a eforturilor tuturor 

actorilor implicați în dezvoltarea politicilor de tineret. Evaluarea transversală va permite 

aprecierea și eventual optimizarea documentelor de politici cu impact asupra sectorului de tineret 

în scopul coordonării eforturilor, dezvoltării calității actelor factorilor de decizie reieșind din 

necesitățile reale ale tinerilor. Raportul privind evaluarea transversală a politicilor de tineret este 

un produs ce își propune să faciliteze trecerea la o nouă etapă în elaborarea și promovarea 

politicilor transversale de tineret în Republica Moldova. 

Învaţămîntul secundar profesional şi mediu de specialitate a devenit mai puţin popular pe 

parcursul ultimelor două decenii, în contextul expansiunii învatamîntului universitar, dar şi a 

declinului demografic. În perioada anilor 1990-2011, numărul studenţilor înmatriculaţi la 

universitaţi s-a dublat, în timp ce la treapta vocational/tehnică s-a redus de peste două ori.  

Elaborarea şi implementarea Strategiei se bazează pe o abordare sistemică a reformei 

învăţămîntului vocaţional/tehnic, corelată cu vectorul dezvoltării social-economice şi de integrare 

europeană a Republicii Moldova. 

Realizarea obiective din strategie este posibilă doar cu implicarea plenară a sectorului 

privat. Strategia prevede modalităţi de creare a unui parteneriat eficient între sistemul 

învăţămîntului profesional şi sistemul economic şi cultural. Va fi consolidată platforma de dialog 

dintre părţi la nivel naţional, regional şi local. Pentru realizarea acestui obiectiv este nevoie de 

efort conjugat din partea tuturor actorilor: ministerelor de resort, patronatelor, sindicatelor, 

uniunilor de ocupare a forţei de muncă şi asociaţiilor profesionale, agenţilor economici – lideri în 

sfera de specializare, Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă şi agenţiilor teritoriale de 

ocupare a forţei de muncă, investitorilor locali şi internaţionali.  

Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei reprezintă instrumentul de baza de 

realizare sistemică şi continuă a prevederilor Strategiei, incluzînd toate componentele acesteia, 

inclusiv obiectivele specifice, acţiunile preconizate, indicatorii de performanţă, sursele de 

finanţare, termenele de executare şi responsabilii de realizare. 

Planul include acţiuni pe termen mediu şi este unul flexibil, permiţînd operarea de 

modificări în funcţie de schimbarea circumstanţelor şi apariţia unor eventuale probleme în 

procesul implementării Strategiei. 

Rapoartele anuale, periodice, semestriale şi finale de monitorizare a implementării 

Strategiei sunt prezentate de organele responsabile de implementarea Strategiei spre examinare 

şi aprobare Colegiului Ministerului Educaţiei.   

Riscurile în implementarea strategiei au fost specificate următoarele: Insuficienţa 
resurselor financiare, impuse de eventualele tendinţe nefavorabile în evoluţia economiei 
naţionale sau de reducerea suportului extern, modificarea priorităţilor la nivel naţional sau 
sectorial, rezistenţa la reforme a unor factori de decizie, în special la nivelul administraţiei 
instituţiilor și capacitatea limitată a instituţiilor implicate în implementarea si coordonarea 
reformei. 

Nivel de integrare 

Slab

0 - 25%

Nivel de integrare 
Intermediar 

25% - 50 % 

Nivel de intergare 
Consolidat

50% - 75% 

Nivel de Integrare 
Avansat

75% - 100% 
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Capitolul 2. Evaluarea învățământului vocațional/tehnic prin prisma Youth 

Mainstreaming Index 
Guvernul Republicii Moldova a aprobat în anul 20131 Strategia de dezvoltare a 

învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020, aceasta constituind principalul document de 

politici în domeniul educației vocațional/tehnice. 

Elaborarea Strategiei a derivat din necesitatea planificării strategice a procesului de 

dezvoltare a sectorului educaţiei vocaţional/tehnice, pentru consolidarea reformelor demarate în 

învăţămîntul vocaţional/tehnic şi asigurarea modernizării continue a sistemului respectiv2. 

Învaţămîntul secundar profesional şi mediu de specialitate a devenit mai puţin popular pe 

parcursul ultimelor două decenii, în contextul expansiunii învatamîntului universitar, dar şi a 

declinului demografic. În perioada anilor 1990-2011, numărul studenţilor înmatriculaţi la 

universitaţi s-a dublat, în timp ce la treapta vocational/tehnică s-a redus de peste două ori.  

Reconceptualizarea programului de studii în sectorul de învăţământ vocaţional-tehnic şi 

restructurarea reţelei instituţiilor de învăţământ vocaţional-tehnic va spori eficienţa educaţiei 

profesionale şi va oferi forţă competitivă de muncă pentru economia naţională, care să răspundă 

necesităţilor pieţei muncii în termeni de calitate şi cantitate.3 

2.1 Nivelul de integrare a indicatorilor asupra definirii problemelor 
Nivelul de integrare a indicatorilor este prezentat în figura de mai jos: 

Figura.3 

 
 

În cadrul strategiei datele utilizate de minister pentru această problemă sunt în mare parte 

dezagregate și sensibile la criteriul de vîrstă. Este specificat faptul că învățământul secundar 

profesional este solicitat de 11,6% tineri cu vîrsta de 16 ani (comparativ cu 12,8% în 2007) şi de 

9,7% tineri de 17 ani (comparativ cu 10% în 2007). De asemenea, învăţămîntul secundar 

profesional este solicitat mai mult de băieţi, ponderea acestora, în anul de studii 2012-2013, fiind 

de 68,7%. Învăţămîntul mediu de specialitate este solicitat de 11,7% tineri cu vîrsta de 16 ani 

(comparativ cu 9,4% în 2007) şi de 12% tineri de 17 ani (comparativ cu 9,8% în 2007). Învăţămîntul 

mediu de specialitate este solicitat de fete într-o proporţie mai mare (peste 55% din numărul total 

de elevi).  

Totodată, au fost indentificate cele mai relevante disparități pentru tineri. Au fost abordate 

subiecte ca angajarea în cîmpul muncii, șomajul, finanțarea instituțiilor de învățămînt, cele mai 

solicitate specialități, precum și recunoașterea nivelul de educaţie ca o variabilă importantă a 

capitalului uman. Prin urmare, se menționează că la începutul anului de studii 2012-2013, 

numărul de elevi în cele 47 de colegii (41 instituţii publice şi 6 instituţii private) a constituit 30,7 

                                                           
1 Hotărîre de Guvern nr. 97 din 01.02.2013 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a învățământului 
vocațional/tehnic pe anii 2013-2020 ;  
2 Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020 ; 
3  Monitor oficial disponibil: http://monitorul.fisc.md/section/editorial/2694.html  

Dezagregare 
pe vîrstă

Intermediar

Disparități 
pentru tineri

Intermediar

Disparități 
de vîrstă

Slab

Cauzele 
disparităților

Slab

Impactul 
evaluat

Slab

Participarea 
plenară a 
tinerilor

Slab

http://monitorul.fisc.md/section/editorial/2694.html
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mii de persoane, prezentînd o micşorare cu 2% faţă de anul de studii 2007-2008. Pe termen mediu, 

se constată o descreştere a numărului de elevi, în anul 2012 fiind înmatriculate 8,8 mii persoane 

sau cu 13,1% mai puţin comparativ cu anul 2007. Numărul absolvenţilor se înscrie într-un trend 

crescător faţă de anul 2007-2008, alcătuind în anul 2012 – 7,4 mii persoane, cu 13 % mai mulţi 

absolvenţi faţă de anul 2007-2008. La începutul anului de studii 2012-2013, la 10 mii de locuitori 

reveneau în mediu 86 de elevi şi 21 de absolvenţi din învăţămîntul mediu de specialitate, faţă de 

88 de elevi şi 18 absolvenţi în anul de studii 2007-2008.  

 Din gama de specialităţi oferită de instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, cele 

mai solicitate rămîn a fi medicina şi economia (respectiv, 14,5% şi 14,0% din absolvenţii  anului 

2012), după care urmează transporturi şi pedagogie (respectiv, 9,3% şi 8,2%). În perioada 2011-

2012, printre cele mai solicitate specialităţi pe piaţa muncii s-au regăsit: construcţii civile, 

industriale şi agricole, electromecanică, electroenergetică, maşini-unelte şi scule, industrie 

tehnologică, metrologie, standarde, control şi certificarea producţiei. O cerere de servicii 

educaţionale diminuată se atestă pentru următoarele specialităţi: design vestimentar, 

contabilitate, finanţe, asistenţă socială. A fost abordat și faptul că marea majoritate a 

absolvenţilor se angajează pentru prima dată în domenii care nu au nimic comun cu specializarea 

lor. Primul loc de muncă nu corespunde cu domeniul absolvit pentru 32,4% dintre absolvenţi. 

Totodată, se accentuează că pentru absolvenţii învăţămîntului secundar profesional problema 

şomajului este mai acută decît pentru cei care au absolvit învăţămîntul mediu de specialitate sau 

cel superior. Cota acestora în structura şomajului constituia 28% în anul 2009. Astfel, în 

documentul de politică publică nu a fost stabilită relevanța pentru tineri.  

 Analiza cauzelor care generează discrepanța pentru tineri nu a fost realizată. Astfel, pînă 

în anul 2020, învăţămîntul vocaţional/tehnic trebuie să devină atractiv, de calitate, relevant 

cerinţelor pe piaţă, accesibil, orientat pe carieră, flexibil, să permita validarea învăţării 

nonformale şi informale şi mobilitatea în spaţiul european în conformitate cu prevederile 

Procesului de la Copenhaga şi ale Comunicatului de la Bruges. Absolvenţii sistemului 

vocaţional/tehnic trebuie să beneficieze de oportunităţi sporite de angajare în cîmpul muncii 

datorită abilităţilor şi competenţelor profesionale specifice şi competenţelor generale (digitale, 

lingvistice, antreprenoriale) achiziţionate. Modernizarea sistemului de învăţămînt 

vocaţional/tehnic presupune reconfigurarea reţelei de instituţii pentru a corespunde dezvoltării 

regionale şi sectoriale a economiei ţării şi sporirea calităţii educaţiei, în general, inclusiv prin 

ajustarea curriculumului, elaborarea standardelor ocupaţionale şi a Cadrului Naţional al 

Calificărilor, îmbunătăţirea calităţii cadrelor didactice, îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, 

reformarea sistemului de evaluare a reuşitei elevilor etc.  

 Autoritatea a realizat doar o analiză generală a domeniului pe care a fundamentat 

obiectivele din politica publică. Documentul de politică publică subliniază necesitatea stringentă a 

asigurării formării profesionale în învăţămîntul vocaţional/tehnic bazată pe competenţe şi 

racordarea acesteia la cerinţele pieţei muncii, astfel încît angajarea în cîmpul muncii să crească 

cu 10% de la 50,6% în 2012 pentru absolvenţii învăţămîntului mediu de specialitate şi de la 50% în 

2012 pentru absolvenţii învăţămîntului secundar profesional. Admiterea în învăţămîntul secundar 

vocaţional/tehnic se va efectua în bază de concurs pentru absolvenţii învăţămîntului gimnazial şi 

cel liceal, iar în învăţămîntul postsecundar vocaţional/tehnic admiterea se va efectua în bază de 

concurs pentru absolvenţii învăţămîntului liceal, secundar vocaţional/tehnic. Unul dintre 

obiective4 menționează sporirea atractivităţii şi accesului la învăţămîntul vocaţional/tehnic, astfel 

încît numărul de elevi să crească cu 10% pînă în 2020. 

Procesul de definire și analiză a problemei abordate a fost realizat fără participarea 

tinerilor, nefiind focusate pe grupe special de vîrstă ci segregate. 

 

 

                                                           
4 Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020 ; 
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Figura.4 

 

 
 

2.2. Elaborarea intervențiilor cu impact asupra tinerilor  
Nivelul de integrare a indicatorilor în cadrul intervențiilor este prezentat în figura de mai jos: 

Figura.5 

 
 

Din conținutul politicii publice se observă că impactul asupra tinerilor poate fi doar intuit. 

În obiectivul nr.2 se menționează că asigurarea formării profesionale în învăţămîntul 

vocaţional/tehnic va fi bazată pe competenţe şi va fi racordat la cerinţele pieţei muncii, astfel 

încît angajarea în cîmpul muncii să crească cu 10% de la 50,6% în 2012 pentru absolvenţii 

învăţămîntului mediu de specialitate şi de la 50% în 2012 pentru absolvenţii învăţămîntului 

secundar profesional. Un alt obiectiv din cadrul politicii publice relevă sporirea atractivităţii şi 

accesului la învăţămîntul vocaţional/tehnic, astfel încît numărul de elevi să crească cu 10%  pînă 

în 2020. Prin urmare, integrarea perspectivei tinerilor a fost făcută superficial la nivel de 

obiective.  

 Planul de acțiuni prevede acțiuni speciale pentru mai multe grupuri vulnerabile de tineri, 

precum:  

 crearea centrelor de excelenţă profesională în domeniu;  

 corelarea pregătirii specialiştilor în cadrul învăţămîntului vocaţional/tehnic cu necesităţile 

teritoriale ale pieţei muncii prin specializarea instituţiilor în domeniile solicitate 

finanţarea per elev;  

 diversificarea surselor de finanţare reieşind din parteneriatele public-privat şi 

comercializarea produselor realizate de elevi în cadrul atelierelor de lucru; 

 îmbunătăţirea condiţiilor fizice în cadrul sălilor de studii şi căminelor; 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Participarea plenară a tinerilor

Impactul evaluat

Cauzele disparităților

Disparități de vîrstă

Disparități pentru tineri

Dezagregare pe vîrstă

Definirea problemelor

Nivel de intergrare slab Nivel de integrare intermediar

Nivel de integrare consolidat Nivel de integrare avansat

Planuri de 
actiuni pentru 

tineri

Intermediar

Coordoanarea 
cu politica de 

tineret

Intermediar

Obiective/Măsu
ri pentru 
tineret

Consolidat

Integrează 
interesele  
tinerilor

Slab

Promovează 
interesele 
tinerilor

Intermediar



 
 

 

10 

 dotarea instituţiilor cu echipament şi mobilier modern adecvat domeniului de specializare; 

validarea şi recunoaşterea competenţelor obţinute prin educaţia non-formală şi informală; 

publicarea materialelor didactice, curriculei, suportului de curs, materialelor instructive, 

materialelor pentru orientare profesională pentru formarea adulţilor;  

 realizarea activităţilor de orientare profesională şi de ghidare în cariera profesională a 

elevilor din învăţămîntul general şi cel vocaţional/tehnic;  

 crearea sistemului de urmărire a traseului profesional al absolvenţilor instituţiilor de 

învăţămînt vocaţional/tehnic;  

 implementarea măsurilor de facilitare a mobilităţii în cadrul instituţiilor de învăţămînt 

vocaţional/tehnic pentru persoanele cu disabilităţi;  

 promovarea în instituţiile de învăţămînt vocaţional/tehnic a cursurilor de: antreprenoriat, 

tehnologia informaţiei, limbilor străine, opţional - cursuri de conducere a autovehiculului. 

 În strategie nu există o relație de coordonare cu politica de tineret. Astfel, elaborarea şi 

implementarea politicii publice se bazează pe o abordare sistemică a reformei învăţămîntului 

vocaţional/tehnic, corelată cu vectorul dezvoltării social-economice şi de integrare europeană a 

Republicii Moldova. Prin urmare, se va produce un impact semnificativ asupra învăţămîntului 

vocaţional/tehnic prin:  

1) racordarea învăţămîntului vocaţional/tehnic la necesităţile şi cerinţele economiei 

naţionale; 

2) formarea unui sistem educaţional flexibil la tendinţele schimbătoare ale economiei 

naţionale prin crearea sistemelor de interacţiune permanentă cu lumea afacerilor;  

3) formarea forţei de muncă cu abilităţi profesionale specifice meseriei/specialităţii şi 

aptitudini de cultură generală (abilităţi antreprenoriale, cunoaşterea TIC, limbilor străine, 

conducerea autovehiculului) pentru sporirea gradului de angajare în cîmpul muncii;  

4) deschiderea  învăţămîntului vocaţional/tehnic către valorile personale, naţionale şi 

europene.  

Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei reprezintă instrumentul de baza de 

realizare sistemică şi continuă a prevederilor politicii publice, incluzînd toate componentele 

acesteia, inclusiv obiectivele specifice, acţiunile preconizate, indicatorii de performanţă, sursele 

de finanţare, termenele de executare şi responsabilii de realizare.Planul include acţiuni pe 

termen mediu şi este unul flexibil, permiţînd operarea de modificări în funcţie de schimbarea 

circumstanţelor şi apariţia unor eventuale probleme în procesul implementării Strategiei, 

daracesta prevede un set minim de acțiuni cu relevanță generică pentru tineri. 

Figura.6 
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Capitolul 3. Analiza implementării și orientărilor strategice ale 
politicilor în învățământul vocațional/tehnic prin prisma Youth 
Mainstreaming Index 

3.1. Implementarea. Riscuri și impedimente. 
Nivelul de integrarea a indicatorilor este prezentat în figura de mai jos: 

Figura. 7 

 
 

La capitolul implementări, există alocații financiare pentru anumite componente ale 

politicii publice. Sunt planificate alocații financiare atît din bugetul de stat cît și din proiecte de 

asistență tehnică și financiară susținute de donatori externi și parteneri de dezvoltare, fiind 

estimate și prezentate în planul de acțiuni pentru implementarea documentului de politici publice 

pentru întreaga perioadă. Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei include acţiuni pe 

termen mediu şi este unul flexibil, permiţînd operarea de modificări în funcţie de schimbarea 

circumstanţelor şi apariţia unor eventuale probleme în procesul implementării Strategiei. 

Totodată, determinarea acţiunilor prioritare şi finanţarea lor prin includerea în planul strategic de 

cheltuieli va fi efectuată conform volumului finanţării instituţionale şi plafonărilor de cheltuieli 

prevăzute în Cadrul bugetar pe termen mediu în vigoare, iar finanţarea anuală a măsurilor va fi 

realizată în limitele alocaţiilor aprobate în bugetul public naţional pentru domeniul educaţiei 

şi/sau din surse adiţionale. 

Cadrul instituțional este definit în mod generic fără a ține cont de constrîngeri, deficiențe 

de capacități și priorități divergente.  

Există roluri și responsabilități clar stabilite pentru atingerea rezultatelor pentru tineret. 

La monitorizarea şi evaluarea prezentei Strategii participă următorii actori principali:  

Colegiul Ministerului Educaţiei, care va supraveghea procesul de implementare, monitorizare şi 

evaluare a Strategiei, va analiza progresele realizate şi problemele apărute şi va înainta soluţii 

pentru depăşirea blocajelor şi asigurarea implementării plenare a Strategiei, reprezentanţi ai 

Consiliului Coordonator al Învăţămîntului Profesional, reprezentanţi ai comitetelor sectoriale, 

reprezentanţi ai agenţilor economici, societatea civilă, partenerii de dezvoltare, care vor 

monitoriza independent procesul de implementare a Strategiei şi vor interveni cu propuneri 

pentru îmbunătăţirea procesului de implementare.  

 Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale cu responsabilităţi în domeniu vor 

întreprinde măsurile de rigoare în vederea realizării Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului 

vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 și vor prezenta, anual, pînă la 31 decembrie, Ministerului 

Educaţiei informaţia privind executarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 și va prezenta Guvernului, pînă la 

1 februarie al fiecărui an, informaţia privind implementarea Planului de acţiuni nominalizat.  

Ceea ce privește rolurile și responsabilitățile, acestea sunt indicate în mod generic la 
nivelul planului de acțiuni. Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei reprezintă 
instrumentul de baza de realizare sistemică şi continuă a prevederilor Strategiei, incluzînd toate 
componentele acesteia, inclusiv obiectivele specifice, acţiunile preconizate, indicatorii de 
performanţă, sursele de finanţare, termenele de executare şi responsabilii de realizare. 
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Monitorizarea și evaluarea furnizează informații despre atingerea obiectivelor și atingerea 
rezultatelor.Activitatea de monitorizare se realizează prin: 

1. monitorizarea şi raportarea anuală, ce presupune raportare detaliate pe perioada unui 
an; 

2.  monitorizarea şi raportarea finală a realizării obiectivelor Strategiei pe perioada 
integrală. 

Rapoartele anuale, periodice, semestriale şi finale de monitorizare a implementării 
Strategiei vor fi prezentate de organele responsabile de implementarea Strategiei spre examinare 
şi aprobare Colegiului Ministerului Educaţiei.   

Sistemul general de monitorizare şi evaluare va fi dezvoltat într-o manieră consecventă, 
fiind aliniat procesului de raportare privind realizarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
„Moldova-2020” şi Programului de activitate al Guvernului.  

Rapoartele de monitorizare şi evaluare vor avea un caracter deschis şi vor fi plasate pe 
pagina web a organelor abilitate cu dreptul de monitorizare/evaluare.  

Ministerul Educaţiei, prin intermediul contactelor directe, a mass-media şi paginii web a 
Ministerului, va informa societatea civilă despre progresul realizat şi modalităţile de implicare 
comună a Strategiei, asigurînd desfăşurarea unui proces transparent şi participativ de interacţiune 
a tuturor actorilor implicaţi în monitorizarea şi evaluarea Strategiei. 

  
Figura.8 

 
 

3.2. Estimarea impactului sistemului de politici în învățământul vocațional/ tehnic 

asupra tinerilor 
În contextul acțiunilor post 2014, o atenție deosebită urmează a fi acordată tinerilor, ceea 

ce se încadrează în strategiile de dezvoltare a UE, având la bază două abordări: investiţii în 

tineret și mobilizarea tinerilor. Coordonarea politicilor pentru tineret cu alte domenii politice, 

monitorizarea transversală a acestora, precum și dezvoltarea unui dialog mai puternic cu 

organizațiile de tineret și o participare sporită a tinerilor în luarea deciziilor va permite crearea 

unor condiții favorabile pentru autorealizarea tinerilor și majorarea activității civice a acestora.  

Dezvoltarea unor oportunităţi mai mari în domeniile educaţiei și ocupării forţei de muncă 

pentru tineri este în topul agendei și poate să aducă o valoare adăugată luptei împotriva 

șomajului, a eșecului școlar și excluziunii sociale.  

Deși Republica Moldova este o țară cu un nivel relativ înalt al educației populației, iar 

sistemul național de educaţie este racordat în mare măsură la cerințele Uniunii Europene, există 

unele lacune în acest domeniu, în special în ceea ce privește accesibilitatea educației 

profesionale pentru copiii din familiile social vulnerabile și calitatea serviciilor educaționale. 

Printre obiectivele prioritare pot fi menționate: extinderea accesului la educaţie preșcolară de 
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calitate, creșterea gradului de înrolare a copiilor în învăţământul preșcolar; creșterea accesului la 

învăţământul general (școala medie sau învăţământ secundar profesional); sporirea atractivităţii și 

îmbunătăţirea accesului la învățământul secundar profesional/tehnic, creșterea ponderii elevilor 

încadrați în această formă de învățământ; asigurarea accesului la educație profesională de 

calitate pentru tinerii dinfamilii cu venituri reduse prin consolidarea asistenței financiare pentru 

elevi și studenți; promovarea și asigurarea învățământului incluziv pentru copiii cu nevoi 

educaționale speciale; extinderea sistemului de învățământ pe tot parcursul vieţii.  

Educaţia formală ar trebui completată cu cea nonformală, în corespundere cu necesitățile 

și interesele de cunoaștere ale tinerilor, formând nevoia de învățare pe tot parcursul vieții și 

având drept scop extinderea cunoștințelor și abilităților tinerilor pentru adaptarea mai rapidă a 

acestora la condițiile socioeconomice și culturale în permanentă schimbare.  

Orientarea în carieră și dezvoltarea oportunităților pe piața forţei de muncă va facilita 

procesul de tranziție la viața de adult (integrarea pe piața muncii, obținerea independenței 

materiale, procurarea locuinței). Sporirea cooperării între mediul de afaceri și sistemul de 

învățământ, pentru a alinia programele universitare la nevoile specifice ale pieței forței de muncă 

și pentru a moderniza învățământul profesional, dezvoltarea spiritului de antreprenoriat, 

creativitate și autoexprimare prezintă o condiție necesară pentru participarea deplină a tinerilor 

în viața socială, inclusiv participarea la viaţa civică a comunităților locale.  

Forţa de muncă mai educată și racordată la necesitățile economiei naționale va da 

posibilitatea de a atrage investiţii suplimentare interne și externe, de a spori creșterea 

producţiei, de a dezvolta abilităţi și competențe etc.  

În acest context, o atenție deosebită trebuie acordată sprijinirii organizațiilor de tineret și 

încurajării participării tinerilor care nu aparțin niciunei organizații, precum și asigurarea unor 

servicii de informare de calitate mai bună pentru tineri. Pentru prevenirea marginalizării și 

excluziunii sociale a tinerilor, este necesară mobilizarea tuturor actorilor sociali, cum ar fi 

părinții, profesorii, asistenţii sociali, reprezentanții bisericii, specialiști în domeniul tineretului și 

sportului, mass-media.  

În condițiile modificării structurii pe vârste a populației, cultivarea solidarității 

intergeneraționale și asigurarea egalității dintre generații prezintă un obiectiv specific pentru 

deceniile viitoare. În condițiile societății îmbătrânite și creșterii duratei medii a vieții, generațiile 

actuale ale tinerilor ar lucra o perioadă mai lungă, iar cheltuielile sociale ale statului destinate 

persoanelor vârstnice se vor majora, ceea ce argumentează necesitatea elaborării unor politici 

echilibrate pentru asigurarea solidarității și egalității diferitelor generații. 

Metodologia oferă un interval de punctaj de la 0 la 100 %, pe fiecare indicator stabilind 

patru nivele de dezvoltare: slab, intermediar, consolidat și avansat. Fiecărei etape fiindu-i 

atribuită o evaluare respectînd intervalul atribuit. Nivelul slab se încadrează în 0-25%, intremediar 

25% - 50%, consolidate 50% - 75% și cel avansat 75% - 100%. 

Conform metodologiei Youth Mainstreaming Index a fost calculată o medie pe fiecare etapă 

definirea problemei, elaboarea intervențiilor și implimemtarea. Astfel nivelul mediu al 

indicatorilor la definirea problemelor este de 31% și se încadrează la nivelul intermediar. Nivelul 

mediul la elaborarea intervențiilor este de 37% deasemenea fiind la nivelul intermediar. Totodată, 

în cazul implementării nivelul de integrarea a indicatorului fiind unul intermediar cu 34%. Astfel, 

conform analizei putem observa că Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe 

anii 2013-2020 se încadrează într-un nivel intermediar. Nivelul de integrare a indicatorilor 

intermediar specific faptul că: există referinţe relative la strategia de tineret. Mai puţin de 50% 

din datele generate şi utilizate sunt de segregate pe criteriul de vîrtsă, există o ierarhizare a 

acţiunilor din planul de implementare: acţiuni pe termen scurt, acţiuni pe terme mediu, etc. 

precum și există o de segregare generală a indicatorilor pe criterii de vîrstă la nivelul activităţilor.  
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Figura.9 

 

Capitolul 4. Concluzii și recomandări  
  

În procesul de analiză s-a observant că datele utilizate nu sunt dezagregate pe criteriu de  

vîrstă și alte categorii relevante: gen, teritoriu, etnie și dizabilitate. Totodată nu au fost 

identificate disparități pentru tineri și acceptate nevoi speciale de gen incluziv pe subgrupe: 

rural/urban, dizabilitate. Impactul asupra tinerilor este evaluat în mod indirect de către 

autoritate. Nu au fost realizate consultări cu participarea plenară a tinerilor. De asemenea, au 

fost identificate principalele cauze structurale care determină discrepanțe pentru tineri în acest 

domeniu. 

Planul de acțiuni nu prevede acțiuni speciale pentru grupuri vulnerabile de tineri (zonă 

rurală, tinerii cu dizabilități și tinerii în grup de risc). 

Cadrul instituțional fiind de o calitate joasă și este definit în mod generic, de asemenea se 

ține cont de constrîngeri și deficiențe de capacități instituționale. 

Modernizarea sistemului de învăţămînt vocaţional/tehnic presupune reconfigurarea reţelei 

de instituţii pentru a corespunde dezvoltării regionale şi sectoriale a economiei ţării şi sporirea 

calităţii educaţiei, în general, inclusiv prin ajustarea curriculumului, elaborarea standardelor 

ocupaţionale şi a Cadrului Naţional al Calificărilor, îmbunătăţirea calităţii cadrelor didactice, 

îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, reformarea sistemului de evaluare a reuşitei elevilor etc.  

Documentul de politică publică subliniază necesitatea stringentă a asigurării formării 

profesionale în învăţămîntul vocaţional/tehnic bazată pe competenţe şi racordarea acesteia la 

cerinţele pieţei muncii. Astfel, recomandăm următoarele:  

 completarea documentului cu obiective și acțiune, astfel încît strategia să răspundă 

nevoilor în continuă schimbare ale economiei, societăţii şi indivizilor, sporind astfel 

flexibilitatea şi garantând coerenţa întregului sistem.  

 ajustarea planului de acțiuni al strategiei cu acțiuni speciale pentru tineri și pentru mai 

multe grupuri vulnerabile de tineri (zona rurală, tineri cu dizabilității, tineri grup de risc);  

 elaborarea unor obiective targhetate pe criteriul de vîrstă, gen, teritoriu, dizabilitate, 

etnie și cu reflectarea analizei cauzelor disparităților pentru tineri;  

 promovarea învățământului vocațional/tehnic în rîndul tinerilor; 

 stabilirea unor obiective și acțiuni în vederea realizării sistemului de învățământ 

profesional/tehnic devină mai atractiv, relevant, orientat spre carieră, inovativ, accesibil 

și flexibil în raport cu situația de facto;  
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 elaborarea unor măsuri speciale de stimulare a tinerilor romi în vederea urmării studiilor 

în învățământul vocațional/tehnic;   

 învățământul profesional tehnic/vocațional trebuie să promoveze în rândul beneficiarilor 

direcți o atitudine pozitivă pentru învățare, să asigure calitatea ofertei de formare și 

relevanța acesteia în raport cu abilităţile, cunoștințele și nevoile persoanei;  

 orientarea către o societate bazată pe cunoaștere presupune implicarea sistemului de 

formare profesională în transpunerea în practică a conceptului de învățare pe tot 

parcursul vieţii. 

 existența unui mecanism eficient de finanțare a implimentării documentului de politică 

public inclusive a componentelor ce țin de rezultatele tinerilor; 

 integrarea dimensiunii de vîrstă în obiective precum și existența obligativității de 

raportare a progreselor pentru tineri; 

 recunoașterea tinerilor ca un grup prioritar afectați de politicile publice; 

 realizarea consultărilor mai largi anuale prin focus grupuri, sondaje de opinie cu tinerii 

pentru ajustarea planului de acțiuni; 

 

 

 
 
 



Anexa nr.1 
YOUTH MAINSTREAMING INDEX 

I. Definirea problemelor   

Nr. Indicator  

 

Nivelul de Integrare  

Slab 

0-25% 

Intermediar 

25% - 50% 

Consolidat 

50-75% 

Avansat 

75%-100% 

1 Datele utilizate în 

analiză sunt 

dezagregate pe criteriul 

vârstei. 

 

Datele utilizate nu sunt de 

segregate pe criteriul de 

vîrstă.  

 

 

Mai puţin de 50% din datele 

generate şi utilizate sunt de 

segregate pe criteriul de vîrtsă. 

  

 

Datele generate/utilizate de către 

minister pentru această problemă 

sunt în mare parte de segregate şi 

sensibile la criteriul de vîrstă.   

Datele generate/utilizate sunt de 

segregate pe criteriul de vîrstă şi alte 

criterii relevante: gen, teritoriu, etnie, 

dizabilitate.  

2 Disparităţile pentru 

tineri sunt identificate 

 

Nu au fost identificate  

 

 

Au fost identificate disparităţi   Au fost identificate  cele mai 

relevante disparităţi   

Au fost identificate şi acceptate nevoi 

speciale de gen inclusiv pe subgrupuri: 

rural/urban, dizabilitate, nivel de 

educaţie.  

3 Există un nivel înalt de 

relevanţă atribuit 

disparităţilor de vârstă.  

Relevanţa nu a fost 

stabilită.  

Documentul de politică publică 

recunoaşte la modul general 

relevanţa pentru tineri.  

Disparităţile sunt recunoscute 

inclusiv cele de vîrstă.  

Tinerii sunt recunoscuți ca un grup 

prioritar afectaţi de politica publică. 

4 Cauzele disparităţilor 

sunt analizate 

 

Analiza cauzelor care 

generează discrepanţa 

pentru tineri nu au fost 

realizată.  

A fost realizată analiza cauzelor 

însă acestea nu au fost integrate 

în documentul de politici.  

 

 

A fost identificată cauza majoră care 

determină discrepanţele pentru 

tineri. Aceasta a fost selectată în 

cadrul obiectivului pentru egalitatea 

de gen.  

Au fost identificate principalele cauze 

structurale care determină discrepanţele 

pentru tineri în acest domeniu.  

5 Impactul asupra 

tinerilor este evaluat.  

Autoritatea a realizat doar o 

analiză generală a 

domeniului pe care a 

fundamentat obiectivele din 

Politica Publică.   

Autoritatea defineşte situaţia 

tinerilor în mod indirect, intuitiv 

şi informal. Această înţelegere 

stă la baza definirii priorităţilor 

din Politica Publică. 

Impactul asupra tinerilor a fost 

realizat ca parte a unei analize 

integrate asupra grupurilor protejate 

(femei, etnii, tip de dezabilitate).   

Impactul asupra tinerilor a fost evaluat 

în mod direct de către autoritate.  

 

6 Procesul de definire şi 

analiză a problemei a 

permis participarea 

plenară a tinerilor.  

 

Definirea şi analiza 

problemei a fost realizată 

fără participarea părţilor 

interesate. 

 

Proiectul de analiză a situaţiei şi 

definire a opţiunilor a fost făcut 

public pentru consultare. 

Au fost respectate procedurile de 

transparenţă decizională. Au fost 

consultate ONG-urile din domeniu 

inclusiv ONG-urile de tineret. 

 

Au fost realizate consultări mai largi 

prin realizarea focus grupurilor, 

sondajelor de opinie dedicate etc. A fost 

depus efort pentru a asigura o 

consultare largă a tinerilor. 
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II. Elaborarea Intervenţiilor 

 

Nr. Indicator  

 

Nivelul de Integrare  

Slab 

0-25% 

Intermediar 

25% - 50% 

Consolidat 

50-75% 

Avansat 

75%-100% 

7 Intenţia clară de a promova 

interesele tinerilor. 

 

Nu este clar dacă implementarea 

politicii publice va reduce 

disparităţile pentru tineri.   

 

Impactul asupra tinerilor poate fi 

doar intuit.  

Politica publică va contribui 

pozitiv la reducerea 

discrepanțelor pentru tineri.   

Politica publică este 

transformaţională pentru 

perspectiva tinerilor.  

8 Cadrul de rezultate integrează 

interesele tinerilor.  

 

 

Nu există  

Integrarea perspectivei tinerilor 

a fost făcută superficial la nivel 

de obiective.  

În obiectivele relevante au fost 

integrată perspectiva tinerilor.  

Toate obiectivele din cadrul 

politicii publice este 

integrată perspectiva 

tinerilor.  

 

9 Obiective special/Măsuri 

speciale pentru tineri.  

 

Nu există obiective specifice 

pentru tineri.    

Planul de acţiuni prevede parţial 

anumite acţiuni speciale pentru 

tineri.  

Planul de acţiuni prevede măsuri 

speciale pentru tineri cît şi alte 

grupuri speciale (femei, 

persoane cu dezabilități).  

 

Planul de acţiuni prevede 

acţiuni speciale pentru mai 

multe grupuri vulnerabile de 

tineri (zona rurală, tinerii 

migranţi, tinerii cu 

dezabilități, tinerii grup de 

risc). 

 

10 Există o relaţie de coordonare 

cu politica de tineret.  

 

Nu există.  Există referinţe relative la 

strategia de tineret.  

Există sinergii la nivelul 

cadrului de rezultate.  

Sunt create sinergii la nivel 

instituţional, bugetar, etc.  

11 Plan de acţiuni conţine 

iniţiative care vor determina 

realizarea rezultatelor pentru 

tineri.  

 

Planul de acţiuni nu prevede 

acţiuni care ar determina obţinerea 

rezultatelor pentru tineri.   

Planul prevede un set minim de 

acţiuni cu relevanţă generică 

pentru tineri.   

Realizarea obiectivului pentru 

tineri a fost transpusă în mare 

parte în planul de acţiuni.  

 

Planul de acţiuni reflectă 

analiza cauzelor 

disparităţilor pentru tineri.   
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III. Implementarea  

 

Nr. Indicator  

 

Nivelul de Integrare  

Slab 

0-25% 

Intermediar 

25% - 50% 

Consolidat 

50-75% 

Avansat 

75%-100% 

12 Există finanţare deplină pentru 

atingerea rezultatelor pentru tineri.  

Politica publică a fost adoptată 

fără alocaţii financiare. 

Există alocaţii financiare pentru 

anumite componente ale 

politicii publice. Nu există 

certitudinea pentru 

bugetarea/asigurarea resurselor 

financiare pe termen mediu şi 

lung.  

Realizarea obiectivul pentru 

tineri este acoperită financiar 

într-o proporţie mai mare de 

60%.  

Există un mecanism eficient 

de finanţare a implementării 

politicii publice inclusiv a 

componentelor ce ţin de 

rezultatele pentru tineri.  

13 Există capacităţi instituţionale 

suficiente pentru a obţine rezultatele 

pentru tineri.  

Cadrul instituţional este definit în 

mod generic fără aţine cont de 

constrîngeri, deficienţe de 

capacităţi şi priorităţi divergente.  

Este creat un cadru instituţional 

de implementare este difuz 

(comisie, consiliu, grup de 

lucru) fără atribuţii ca: 

sancţionare, alocarea resurselor.  

 

Este creată funcţie nouă  cu 

mandat de avizare şi intervenţie 

în cadrul procesului de 

implementare.  

Rezultatele pentru tineri sunt  

atribuite în sarcina unui 

departament care are mandat 

de: intervenţie, monitorizare 

şi evaluare, sancţionare, 

alocare a resurselor.  

14 Există roluri şi responsabilităţi clar 

stabilite pentru atingerea 

rezultatelor pentru tineri.  

Rolurile pentru rezultatele 

tinerilor sunt generice şi derivă 

din legislaţie.   

Rolurile sunt indicate în mod 

generic la nivelul planului de 

acţiuni.  

Există separarea şi claritate a 

rolurilor pentru principalele 

obiective.  

Există o definire a rolurilor 

atît pe verticală cît şi 

orizontală.  

15 Implementarea este caracterizată de 

managementul obiectivelor.  

Planul de acţiuni este elaborat 

într-o manieră generală şi 

cuprinde acţiuni cu caracter 

neuniform.  

Există o ierarhizare a acţiunilor 

din planul de implementare: 

acţiuni pe termen scurt, acţiuni 

pe terme mediu, etc.  

Există componente conectate 

logic la cadrul de rezultate 

inclusiv pentru rezultatele 

pentru tineri.  

Planul de implementare este 

compus sub forma unui 

portofoliu de proiecte 

tematice definite în mod 

specific şi coerent.  

16 Procesul de monitorizare şi evaluare 

integrează pe deplin interesele 

tinerilor.  

Indicatorii de performanţă a 

politicii publice nu vor măsura 

realizarea rezultatelor pentru 

tineri.  

Există o de segregare generală a 

indicatorilor pe criterii de vîrstă 

la nivelul activităţilor.  

    

Există un set definit de 

indicatori care vor asigura în 

mare parte progresul în 

beneficiile tinerilor.   

Toţi indicatorii, indiferent 

de obiectiv integrează 

dimensiunea vîrstei.  Există 

obligativitatea pentru a 

raporta progresele pentru 

tineri.   

 


