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5.3. Securitatea sãnãtãþii publice

Sãnãtatea constituie unul din elemen-
tele cheie ale securitãþii umane. De starea
ei depinde în mod direct nivelul bunãstãrii
individuale ºi gradul de dezvoltare umanã
a þãrii. Exercitând o influenþã directã asu-
pra capacitãþilor de muncã, sãnãtatea am-
plificã sau limiteazã opþiunile oamenilor
de a valorifica oportunitãþile sociale. Per-
soanele cu o stare a sãnãtãþii bunã sunt
mai puþin expuse factorilor de risc. Dim-
potrivã, cei cu sãnãtatea precarã sunt
afectaþi mai dureros de mediul economic
turbulent. Maladiile limiteazã autonomia
oamenilor, reduc participarea lor în câm-
pul muncii ºi mãresc dependenþa de serv-
iciile medicale. Astfel starea sãnãtãþii
condiþioneazã gradul de vulnerabilitate al
oamenilor. De aceea sãnãtatea proastã are
un impact negativ direct asupra mobilitãþii
forþei de muncã, productivitãþii ºi cheltu-
ielilor publice. Efectul cumulativ al sãnãtãþii
publice îºi gãseºte reflectare în indicele dez-
voltãrii umane ºi are consecinþe atât eco-
nomice cât ºi sociale. Din acest punct de
vedere, sãnãtatea publicã este tratatã sub
un aspect mai larg ca fiind o bunãstare
completã fizicã, mentalã ºi socialã care nu
se referã doar la absenþa bolii sau
infirmitãþii.

Sãnãtatea publicã este condiþionatã de
calitatea ºi eficacitatea serviciilor pe care
le presteazã instituþiile medicale. În acest
context trebuie menþionat cã sistemul
curent al ocrotirii sãnãtãþii în Moldova se
caracterizeazã printr-un mix de pãrþi slabe
ºi puternice, generate de originea acestui
sector ºi de particularitãþile perioadei de
tranziþie. Avantajele principale conþin în
fond trãsãturi semnificative moºtenite de
la modelul precedent de ocrotire a sãnãtãþii
ºi constau în urmãtoarele:

l acces universal gratuit la toate
serviciile medicale;

l dreptul întregii populaþii
la îngrijirea sãnãtãþii;

l dotare bunã a sectorului medical
primar cu tehnicã ºi personal
de calificare înaltã;

l reþea bine structuratã ºi integratã
de spitale, clinici ºi ambulatorii;

�Extremis malis,
extrema remedia /
Maladiile serioase
necesitã remedii
extreme�

Din latina veche

l reþea flexibilã de facilitãþi igienice
ºi medicale de prevenire
a maladiilor în masã;

l finanþare prioritarã integralã
de la bugetul public.

În acelaºi timp, acest sistem s-a
dovedit a fi ineficient în promovarea cal-
itativã a serviciilor medicale. Motivul prin-
cipal constã în filozofia veche a sectorului
medical: cetãþenii erau trataþi mai degra-
bã ca recipienþi pasivi ai serviciilor med-
icale prestate de cãtre stat decât
participanþi activi ai procesului de
îmbunãtãþire a stilului lor propriu de trai.
Din aceste considerente s-a mizat în ex-
clusivitate pe monopolul statului în ocroti-
rea sãnãtãþii. Drept urmare, managemen-
tul intrasectorial s-a dovedit a fi inefi-
cient, cauzând dezechilibre ºi lipsã de
coordonare. Gradul de receptivitate la
nevoile locale (mai ales cele rurale) era
nesemnificativ, prioritate acordându-se
instituþiilor medicale din zonele urbane.
În utilizarea resurselor financiare se neg-
lija principiul eficacitãþii economice.

Situaþia în sectorul medical s-a agra-
vat considerabil pe durata perioadei de
tranziþie. Înrãutãþirea s-a manifestat prac-
tic la toþi parametrii sistemului de ocrotire
a sãnãtãþii care pot fi clasificaþi în urmã-
toarele seturi:

l deteriorarea standardelor de trai
ale populaþiei;

l creºterea gradului de incidenþã
a factorilor de risc ce submineazã
securitatea sãnãtãþii publice;

l extinderea bolilor de nutriþie,
infecþioase, sociale ºi degenerative;

l constrângeri financiare dure;

l remunerarea insuficientã a
personalului medical, ce serveºte
drept anti-stimulent pentru
executarea calitativã a sarcinilor
profesionale.

Exponentul calitãþii sãnãtãþii-speranþa
de viaþã-continuã sã se deterioreze
substanþial. Comparativ cu 1992, durata
vieþii s-a  micºorat de 1,4 ori, reprezentând
în 1998 70,7 ani pentru femei, 63,2 ani
pentru bãrbaþi ºi 67 ani-cea medie. La
femei aceastã reducere s-a dovedit a fi
mai semnificativã - de circa 1,6 ori. Ast-
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Fig. 5.3.1

Speranþa de viaþã la naºtere, ani

Sursã: studiile CªP al MS

fel durata  speranþei de viaþã în Moldova
este una din cele mai scurte în Europa.

Una din cele mai îngrijorãtoare man-
ifestãri în dezvoltarea demograficã nefa-
vorabilã din republicã este creºterea
mortalitãþii populaþiei. În 1998 au dece-
dat 47,7 mii persoane, rata mortalitãþii
fiind de 11,1 la 1000 locuitori. Numãrul
decedaþilor a depãºit numãrul celor
nãscuþi cu 0,9 mii. Structura mortalitãþii
pe cauze de deces în anul trecut relevã cã
cele mai multe decese (52,7%) au la bazã
bolile aparatului circulator, urmate de
tumorile maligne (11,9%); accidentele,
otrãvirile ºi traumatismele (9,0%); bolile
aparatului digestiv (8,9%); bolile aparat-
ului respirator (6,0%). De remarcat fap-
tul cã în acelaºi timp incidenþa cazurilor
fatale printre bãrbaþi este mai frecventã
ca la femei. Din aceastã cauzã ºi nivelul
mortalitãþii diferã pe sexe, el fiind cu
14,8% mai mare la bãrbaþi. Destul de
alarmant se manifestã tendinþa creºterii
ratei mortalitãþii la populaþia economic
activã. Comparabil cu 1993, nivelul ei a
crescut de 1,1 ori, constituind în prezent
41,6% din structura mortalitãþii generale.

O situaþie precarã se constatã ºi în sec-
torul ocrotirii sãnãtãþii copiilor. Con-
strângerile financiare dure, amplificate de
creºterea explozibilã a preþurilor la serv-
iciile medicale, au condus la o deteriorare
substanþialã a stãrii sãnãtãþii lor. Subnutriþia
a devenit un fenomen obiºnuit care afec-
teazã marea majoritate a populaþiei, înde-
osebi persoanele tinere. Astfel valoarea
energeticã zilnicã a alimentaþiei copiilor
acoperã numai 62% din minimul necesar,
iar la proteine ºi mai puþin, 40%. Ca ur-
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mare rata mortalitãþii infantile este de 17,8
la 1000 nãscuþi vii, adicã de 3 ori mai mare
ca media europeanã.

Alarmantã rãmâne situaþia maladiilor
infecþioase (epidemiile recente de difterie,
holerã, rujeolã, parotiditã). Din 1990 pânã
în 1998 incidenþa sifilisului a crescut de
10,6 ori atingând indicele de 165,9 cazu-
ri/100.000 persoane. Suntem în etapa de
debut al unei veridice epidemii de SIDA:
numai în anul 1998 au fost înregistrate
408 persoane infectate de virusul HIV
(pentru comparaþie: 19 infectaþi în cei 9
ani precedenþi (1986-95 ºi 47 în 1996).
Cu fiecare an creºte numãrul cazurilor
noi de tuberculozã. Imunizarea eficientã
a populaþiei devine deosebit de anevoio-
asã din cauza insuficienþei de vaccinuri
ºi de utilaj respectiv.

Incidenþa maladiilor gastro-intestinale
este cea mai înaltã în Europa. Un mare
pericol prezintã creºterea numãrului de
boli cardiovasculare, ictus, reumatism, a
diabetului zaharat ºi a altor maladii cron-
ice, îndeosebi la cei tineri.

Drept parametru al crizei sociale se
poate considera creºterea numãrului de
persoane suferinde de alcoolism ºi narco-
manie, precum ºi a numãrului fumãtorilor
(îndeosebi printre femei ºi adolescenþi).
Conform unei analize oficiale, mai mult
de 8% din populaþia þãrii are probleme de
sãnãtate datorate excesului de alcool. În-
cepând cu 1990 numãrul narcomanilor
luaþi la evidenþã creºte în medie cu 30%
anual. Foarte severe rãmân problemele
traumatismului ºi deceselor violente.

Persistã o multitudine de probleme
legate de mediul ambiant. Meritã o deo-
sebitã atenþie problemele asigurãrii cu apã
potabilã (îndeosebi în localitãþile rurale),
de prelucrare a tutunului, a deºeurilor
toxice, iar în ultimii ani ºi poluarea aeru-
lui în oraºe.

Structurile sistemului sãnãtãþii suferã
o crizã profundã în ceea ce priveºte
insuficienþa de resurse financiare ºi folosi-
rea iraþionalã a mijloacelor existente, lipsa
medicamentelor necesare ºi a utilajului.
Din acest motiv s-a creat o discrepanþã
semnificativã între cererea excesivã pen-
tru serviciile medicale ºi oferta extrem de
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Fig. 5.3.2.

Coeficientul general al fertilitãþii

Sursã: studiile CªP al MS

redusã. Nedispunând de mijloace finan-
ciare pentru a acoperi costul tratamentu-
lui, marea majoritate a populaþiei aban-
doneazã serviciile costisitoare ale institu-
þiilor medicale specializate ºi se auto-tratea-
zã în condiþii casnice. Ca urmare circa
60% din numãrul total de decedaþi ºi 30%
din decesele copiilor sunt înregistrate acasã.
Personalul medical încadrat primeºte sal-
arii foarte mici, fapt ce provoacã diminu-
area aspectului moral, generalizarea proce-
sului de mituire ºi o atitudine negativã a
populaþiei faþã de acesta.

Cauzele stãrii precare a sãnãtãþii în
Moldova sunt determinate de prevalenþa
factorilor de risc subiacenþi în stilul de
viaþã ºi în mediul înconjurãtor, precum ºi
de absenþa unei profilaxii eficiente ºi de
nivelul scãzut al serviciilor medicale.
Situaþia nu este corectatã de programele
elaborate deja ºi de setul de mãsuri al
Guvernului ºi al Ministerului Sãnãtãþii din
cauza finanþãrii insuficiente.

Efectul implicit al stãrii precare din
sectorul asistenþei medicale s-a rãsfrânt ºi
asupra parametrilor demografici din
Moldova. Pe lângã mortalitatea ºi mor-
biditatea înaltã, s-a accentuat tendinþa
scãderii dramatice a natalitãþii.

Comparativ cu 1989 coeficientul
natalitãþii s-a micºorat de 1,62 ori atingând
în 1998 cota de 10,9  la 1000 locuitori.
Au fost înregistraþi 46,8 mii nou-nãscuþi
sau cu 35 mii mai puþin ca în 1989. Una
din cauzele acestei situaþii o constituie
înrãutãþirea structurii de vârstã  a femeilor.
Este ºtiut cã femeilor tinere le revine trei
pãtrimi din numãrul total de naºteri, dar
numãrul lor la începutul  anului 1997 era
cu aproximativ 80 mii mai mic faþã de
începutul anului 1986, când numãrul nou
nãscuþilor a fost cel mai mare. Scãderea
numãrului nou-nãscuþilor este cauzatã ºi
de micºorarea numãrului cãsãtoriilor
încheiate: în 1998 au fost cu 15 mii (sau
de 1,6 ori) mai puþine decât în 1990.
Continuã creºterea ponderii copiilor
nãscuþi în afara cãsãtoriei; în 1998 17,5%
faþã de 10,4% în 1989.

Drept urmare, sporul natural al
populaþiei a înregistrat cea mai micã val-
oare din perioada postbelicã:  0,2 promile.

Situaþia aceasta va persista ºi pe viitor fi-
indcã nu existã premise ce ar genera o
schimbare a acestei evoluþii. Motivul prin-
cipal rezidã în coeficientul general al
fertilitãþii, care a scãzut pânã la 1,67 ºi
nu asigurã nici reproducerea simplã a
populaþiei (2,14-2,15). Toate acestea vor
impulsiona pe viitor fenomenul depopulãrii
în republicã, ceea va exercita un impact
negativ pe termen lung asupra geno-fon-
dului uman. Începând cu 1992 populaþia
republicii se aflã într-o continuã descreº-
tere. La sfârºitul anului 1998 populaþia
republicii era de 4293 mii persoane. În
ultimul an rata anualã a creºterii populaþiei
s-a diminuat, alcãtuind - 0,3% ºi proba-
bil va rãmâne aceeaºi pe viitor.

Pe lângã natalitate ºi mortalitate un
rol semnificativ în formarea structurii
populaþiei îl are migraþia. Începând cu
anul 1990 proporþiile emigraþiei sunt cu
mult mai mari ca cele ale imigraþiei. Ast-
fel soldul migraþiei a devenit negativ, con-
tinuând sã se aprofundeze pe parcurs: -
2934 persoane în 1996, -3879 persoane
în 1997 ºi -4351 persoane în 1998.

Fig.5.3.3

Sursã: studiile CSP al MS
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Analiza celor 21 de obiective prevã-
zute în �Strategia globalã de asigurare a
sãnãtãþii pentru toþi pânã în anul 2000�,
elaboratã de Biroul regional OMS, ne dã
posibilitatea sã afirmãm cu certitudine cã
nici unul din ele nu poate fi atins de þara
noastrã în termenii indicaþi. Mai mult
decât atât, în urmãtorii câþiva ani se
pãstreazã premisele de înrãutãþire în con-
tinuare a sãnãtãþii publice.

Este evident cã declinul continuu al
sãnãtãþii publice necesitã restructurarea
sectorului de asistenþã medicalã. Sãnãtatea
poporului este cel mai important factor
pentru dezvoltarea umanã durabilã.
Trebuie recunoscut cã fãrã a lua mãsuri
urgente ºi eficiente, direcþionate spre
sãnãtate, reformele, care au loc nu vor
atinge rezultatele scontate. În þarã per-
sistã în prezent o concepþie greºitã,
moºtenitã din timpul perioadei sovietice,
conform cãreia sistemul ocrotirii sãnãtãþii
(Ministerul Sãnãtãþii, instituþiile medico-
profilactice, personalul medical) poartã
responsabilitatea totalã pentru problemele
sãnãtãþii oamenilor. Însã aceste probleme
au devenit în prezent atât de grave ºi
influenþate de diverºi factori, în special
de cei social-economici încât numai cu
eforturile Sistemului sãnãtãþii ameliorar-
ea este imposibilã. Din studiile fãcute s-a
apreciat cã starea sãnãtãþii populaþiei este

determinatã de eforturile medicini ºi
intervenþiile directe ale acestui serviciu
numai în 10% din cazuri, stilul de viaþã
contribuie cu 40%, factorii biologici ºi
ereditari cu 30% ºi mediul înconjurãtor
cu 20%.

Politica naþionalã în domeniul Sã-
nãtãþii (PNS) este un complex de
prioritãþi, strategii ºi acþiuni practice, co-
ordonat ºi aprobat la nivel naþional,
subnaþional ºi local, având ca principal
obiectiv pãstrarea ºi fortificarea sãnãtãþii
cetãþenilor ºi naþiunii în întregime. Piv-
otul transformãrilor constã în redefinirea
rolului statului în ocrotirea sãnãtãþii ºi ac-
tivizarea auto�responsabilitãþii pentru
starea sãnãtãþii individuale. Aceasta pre-
supune (i) alocarea eficientã a resurselor
în baza utilizãrii mai decise a mecanis-
melor pieþei, (ii) o diversitate mai mare a
opþiunilor pentru serviciile medicale ºi (iii)
întãrirea capacitãþii instituþionale a sis-
temului de asistenþã medicalã prin
creºterea gradului de descentralizare a
responsabilitãþilor ºi atribuþiilor manage-
riale.

Strategia Moldovei în domeniul
ocrotirii sãnãtãþii a fost elaboratã de Min-
isterul Sãnãtãþii în 1997 ºi a fost adoptatã
ca document al Guvernului sub denumi-
rea �Concepþia ºi strategiile de dezvoltare
a sistemului sãnãtãþii din Republica Moldo-
va în condiþiile economice noi pentru anii
1997-2003�. Obiectivul principal constã
în asigurarea accesului liber pentru toatã
populaþia la serviciile de asistenþã medi-
calã. Realizarea acestui scop se bazeazã
pe respectarea urmãtoarelor principii:

l Prioritatea problemelor sãnãtãþii. Este
necesar a se recunoaºte cã sãnãtatea este
nu numai unul din drepturile de bazã ale
omului, ci ºi o resursã a statului, o condiþie
necesarã pentru progresul societãþii.

l  Echitatea ºi solidaritatea. În condi-
þiile crizei actuale, când este evidentã
stratificarea crescândã a societãþii în pri-
mul rând în aprovizionarea materialã ºi
cu resurse, este necesar a se depune toate
eforturile pentru asigurarea accesibilitãþii
tuturor cetãþenilor la fortificarea sãnãtãþii
ºi asistenþa medico-profilacticã. Solidar-
itatea (între bogaþi ºi sãraci, sãnãtoºi ºi

Caseta 5.3.1.

Pilonii reformei asistenþei medicale în Moldova:

ç Restructurarea reþelei de acordare a serviciilor medicale
cu o capacitate prea mare pentru a obþine resurse de la nivelul
asistenþei medicale de ordinul trei ºi de a le aloca pentru
asistenþa medicalã primarã.

ç Consolidarea reþelei de prim ajutor prin acordarea resurselor
la finanþarea constituirii unei reþele eficiente de medici
generaliºti.

ç Legalizarea plãþilor nelegale, evitarea plãþilor pentru serviciile
medicale arbitrare sau excesive, în special apãsãtoare pentru
pãtura sãracã.

ç Determinarea unui nou set de servicii medicale care
sã corespundã resurselor bugetare, cu alocarea majoritãþii
resurselor primului ajutor medical.

ç Centralizarea finanþãrii asistenþei medicale pentru
îmbunãtãþirea distribuirii resurselor între sectoare.

Sursã: Moldova: evaluarea sãrãciei, studiu al BM-Moldova, 1999.
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bolnavi, tineri ºi vârstnici) joacã un rol
primordial în acest sens.

l  Structuri eficiente pentru prelucrar-
ea, implementarea ºi monitorizarea PNS.
Recunoscând prioritatea ºi necesitatea
unei astfel de activitãþi, este necesarã
crearea unor organe eficiente pentru re-
alizarea ei. Se impune susþinerea adec-
vatã din partea organelor de conducere,
inclusiv asigurarea cu resurse financiare.

l Relaþii intersectoriale, programe
comune, responsabilitate ºi evidenþã. Pen-
tru atingerea rezultatelor dorite este nec-
esarã planificarea integralã, realizarea
mãsurilor ºi activitãþilor, precum ºi eval-
uarea criticã generalã a realizãrilor
obþinute de organele de conducere atât
de nivelul central, cât ºi a celor de nivel
subnaþional/local implicate. În baza unei
astfel de colaboratori s-ar putea obþine
cu mai mult succes resurse externe (do-
nate) ºi folosirea lor raþionalã pentru sec-
torul social ºi ocrotirea sãnãtãþii.

l Consultaþii ºi participarea maselor
largi ale societãþii. Politica Naþionalã de
Sãnãtate nu este un program al unui de-
partament sau chiar al unui guvern. Suc-
cesul utilizãrii acestuia presupune par-
ticiparea activã a organizaþiilor non-gu-
vernamentale, uniunilor profesionale,
asociaþiilor de interese, informaþii ºi par-
ticiparea tuturor cetãþenilor, precum ºi
responsabilitatea fiecãrui membru al
societãþii. Este necesarã stabilirea unui
dialog sigur, precum ºi a consultaþiilor.
În aceste relaþii, participarea mass�me-
dia este deosebit de importantã.

Utilizarea ºi realizarea PNS este un
proces îndelungat ºi dificil. El include
câteva etape, cum ar fi: atingerea con-
sensului ºi determinarea prioritãþilor,
definirea sarcinilor ºi acþiunilor pentru
realizarea lor, consultarea largã a
populaþiei, oferirea unei puteri legislative
PNS (în majoritatea þãrilor documentele
de acest gen sunt adoptate de Parlament
sub formã de Lege). Însã importanþa ºi
gravitatea problemelor sãnãtãþii impune
necesitatea vitalã a unei astfel de activitãþi.
Principalele obiective pot fi grupate în
trei mari categorii:

l Îmbunãtãþirea stãrii sãnãtãþii prin
ameliorarea standardelor de trai ale oa-
menilor, promovarea unui stil sãnãtos
de viaþã, protecþia mediului ambiant ºi
întãrirea eficienþei serviciilor curative ºi
de prevenire a maladiilor;

l Ridicarea eficacitãþii serviciilor de
asistenþã medicalã prin aplicarea mai
susþinutã a pârghiilor de piaþã ºi diversi-
ficarea surselor de finanþare a instituþiilor
medicale;

l Întãrirea capacitãþii instituþionale a
sectorului sãnãtãþii publice prin descen-
tralizarea reþelei de asistenþã medicalã,
perfectarea cadrului legislativ ºi restruc-
turarea managementului sãnãtãþii.

Reformarea sectorului de asistenþã
medicalã diferã de restructurarea altor
domenii ale economiei deoarece servici-
ile medicale nu pot fi sistate atunci când
sistemul economic este în profund dec-
lin. Din acest punct de vedere, reformele
sectorului medical implicã simultan
oportunitãþi ºi riscuri. Oportunitãþile ma-
jore constau în: (i) tendinþa liberalizãrii
activitãþii economice ºi restrângerea sem-
nificativã a rolului statului; (ii) extinde-
rea accesului liber ºi al opþiunilor oame-
nilor la o gamã mai diversificatã de serv-
icii ºi produse; (iii) descentralizarea man-
agementului medical ºi aplicarea pe scarã
mai largã a alocaþiilor rentabile. Factorii
de risc ce pot submina într-o mãsurã oare-
care reuºita reformelor se referã în primul
rând la mediul economic ºi politic nesta-
bil, precum ºi la suportul nesemnificativ
din partea comunitãþii pentru a aplica
reformele radicale în sectorul sãnãtãþii.

Trasarea unei strategii viabile pentru
iniþierea, desfãºurarea ºi administrarea
unui proces de renovare a sectorului
sãnãtãþii într-un mediu turbulent (cazul
Moldovei) s-a dovedit a fi o provocare
descurajantã pentru cei care fac politica
sãnãtãþii în Moldova, precum ºi un proc-
es dificil din punct de vedere tehnic ºi
politic. Aceasta a fost clar demonstrat de
acþiunile întreprinse pentru soluþionarea
a 3 probleme:(i) minimul garantat ºi gra-
tuit de asistenþã medicalã, (ii) implemen-
tarea asigurãrilor obligatorii de asistenþã
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medicalã ºi (iii) reformarea teritorial ad-
ministrativã. Aceste probleme sunt foarte
dificile, cer o atitudine intersectorialã ºi
au tangenþã directã cu sistemul de im-
pozitare la Fondul Social ºi la buget.

Pentru realizarea reformei ocrotirii
sãnãtãþii în condiþiile indicate se þine cont
de urmãtoarele principii de bazã ale re-
formãrii:

l Sistemul centralizat de planificare,
gestiune ºi comandã se înlocuieºte prin
introducerea diferitor forme de descen-
tralizare (deconcentrare, devoluþie, del-
egare a funcþiilor, etc.) în procesul de
luare a deciziilor, alocare a resurselor,
dezvoltarea serviciilor, coordonare, con-
trol ºi evaluare.

l La nivel naþional vor fi menþinute
politicile ºi strategiile globale de sãnãtate,
plasând la nivel judeþean acþiunile de
planificare ºi dezvoltare a sistemului de
sãnãtate. Ministerul Sãnãtãþii va susþine
procesul de reformare a ocrotirii sãnãtãþii
prin reþeaua sa, cu orizontalizarea trep-
tatã a structurilor ierarhice ºi diminuar-

ea rolului relaþiilor formale administra-
tive în favoarea relaþiilor funcþionale de
colaborare, conlucrare, asociere, coor-
donare sau integrare. Misiunile lui prin-
cipale vor include: identificarea ºi ierar-
hizarea problemelor majore de sãnãtate
în þarã; pregãtirea programelor de stat
pe termen lung ºi mediu de dezvoltare
sanitarã; dirijarea proceselor de planifi-
care în domeniul resurselor umane pen-
tru ocrotirea sãnãtãþii; pregãtirea anu-
alã a rapoartelor privind starea de
sãnãtate a populaþiei ºi serviciilor med-
icale la nivel central ºi regional.

l La nivel judeþean se propune Direcþia

Sãnãtãþii publice instituitã ca structurã de
dirijare a ocrotirii sãnãtãþii la acest nivel
ºi subordonatã autoritãþilor publice.
Aceastã unitate va fi autorizatã sã: stim-
uleze ºi controleze aplicarea cadrului leg-
islativ în domeniul ocrotirii sãnãtãþii; sã
monitorizeze ºi evalueze starea sãnãtãþii
ºi a factorilor care o condiþioneazã; sã
supravegheze situaþia sanitar-epidemio-
logicã; sã aplice ºi sã adaptateze pro-
gramele naþionale de sãnãtate; sã evalu-
eze serviciile medicale; sã dirijeze în limita
Regulamentului de activitate, structurile
sistemului ocrotirii sãnãtãþii judeþean.

Pentru susþinerea continuitãþii proce-
sului de dirijare ºi realizãrii accesibilitãþii
populaþiei la serviciile medicale în condiþiile
reformei teritorial administrative se prop-
une formarea în fiecare judeþ a câte 3-4
sectoare sanitare (dupã numãrul de raio-
ane care au intrat în judeþ). Aºadar, rezultã
cã într-un judeþ se pot determina 3-5 sec-
toare de servicii medicale cu îngrijire com-
plexã care pot funcþiona ºi în continuare în
mod integrat deservind o populaþie de 60-
100 mii locuitori.

În conformitate cu concepþia de refor-
mare a ocrotirii sãnãtãþii se constituie
douã sectoare finanþate independent: sec-
torul ambulator cu servicii medicale pri-
mare ºi sectorul spitalicesc cu servicii
consultative specializate. Sectorul primar

include majoritatea componentelor din
fostul sector ambulator-policlinic, cu

Caseta 5.3.2.

Arhitectura ocrotirii sãnãtãþii la nivel local

Strategia de reformare a ocrotirii sãnãtãþii în Moldova prevede apro-
fundarea gradului de descentralizare a  managementului sãnãtãþii pub-
lice. Rolul primordial în luarea deciziilor financiare, dezvoltarea
instituþiilor medicale ºi modalitatea prestãrii serviciilor de asistenþã
medicalã va fi plasat la nivel judeþean. La scarã naþionalã vor fi
menþinute doar politicile ºi strategiile globale de dezvoltare a sãnãtãþii
publice. Greul lucrului de planificare, organizare ºi implementare va
fi dus de serviciile respective locale. Noua arhitecturã a ocrotirii sãnãtãþii
la nivel judeþean  constã din 3 elemente: (i) spitale judeþene cu îngr-
ijire complexã, care corespund  numãrului de raioane incluse în judeþ;

(ii) spitale ºi ambulatorii de
circumscripþie ºi (iii) ambu-
latorii rurale de medicinã
preventivã. În cazul judeþului
Bãlþi sunt 4 centre judeþene
complexe; 15 spitale de cir-
cumscripþie ºi 31 ambulatorii
rurale. Aceastã reþea este mai
flexibilã ºi faciliteazã acce-
sul populaþiei la serviciile
instituþiilor medicale.

Sursã: studiile CSP al MS

Judeþul Bãlþi
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excepþia serviciilor specializate. Sectorul
secundar include toate spitalele care au
aparþinut raioanelor.

Unitãþile sanitare de la nivel local vor
fi finanþate din 3 surse: din buget (local ºi
republican) pentru realizarea minimumu-
lui de servicii garantat de Stat, din asig-
urãri obligatorii pentru acoperirea pachet-
ului de bazã de servicii medicale ºi din
contul serviciilor cu platã.

Astfel, întãrirea sãnãtãþii publice de-
vine obiectivul prioritar al securitãþii uma-
ne. Starea sãnãtãþii depinde nu numai de
nivelul bunãstãrii individuale, dar ºi de
performanþele economiei în ansamblu. De
aceea restructurarea sectorului medical va
fi inclusã în contextul reformelor eco-
nomice pentru a sincroniza activitãþile si
efectele lor. Totodatã, se va modifica sub-
stanþial rolul actorilor pe piaþa sectorului
serviciilor medicale - guvernul ºi pacienþii.
Autoritãþile guvernamentale îºi vor asu-
ma responsabilitatea pentru promovarea
unui acces liber al tuturor cetãþenilor la
serviciile medicale, asigurând echitatea ºi
calitatea serviciilor prestate. La rândul lor,
persoanele individuale vor deveni parti-
cipanþi activi în asigurarea stãrii sãnãtãþii.
Ocrotirea sãnãtãþii va fi tratatã ca un bun
economic care va solicita în mod inevi-
tabil alocarea eficientã a resurselor finan-
ciare ºi un comportament raþional faþã
de consumul serviciilor medicale.

Întãrirea securitãþii sãnãtãþii publice
constituie un proces complex ºi de lungã
duratã. Reuºita lui depinde în primul rând
de mediul economic din þarã, dar nu în
ultimã instanþã ºi de suportul politic ºi
social al colectivitãþii. De aceea promo-
varea transformãrilor în sectorul asistenþei
medicale va avea urmãtoarea succesiune:

l Activitãþi pe termen scurt,

care vor fi concentrate spre

asigurarea prestãrii serviciilor

medicale de bazã, evitând

colapsul total al sectorului medical.

l Activitãþi pe termen mediu,

care vor fi orientate preponderent

cãtre aprofundarea restructurãrii

sectorului serviciilor medicale.

5.4. Accesul la educaþie

Opþiunea unei educaþii corespunzã-
toare face parte din dimensiunile funda-
mentale ale dezvoltãrii umane. Accesul la
educaþie este o componentã definitorie a
securitãþii sociale ºi economice. De aceea
societatea trebuie sã garanteze ºanse egale
în accesul la educaþie ºi sã favorizeze dez-
voltarea permanentã a capacitãþii umane.

Importanþa cunoaºterii ºi educaþiei
continue în progresul social ºi în mod
special în formarea capitalului uman, este
argumentatã ºtiinþific ºi recunoscutã unan-
im. În plan global, cererea socialã pentru
învãþãmânt nu înceteazã sã creascã, de
aceea educaþia devine un domeniu cen-
tral în ierarhia prioritãþilor politicii so-
ciale în toate þãrile.

Politica statului nostru în domeniul
educaþiei este consfinþitã drept prioritate
naþionalã prin lege, având ca obiective
fundamentale: asigurarea egalitãþii ºanselor
la învãþãturã pentru toate categoriile de
populaþie, formarea cetãþeanului prin pris-
ma respectãrii drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale ale omului, diferenþierea
calificãrilor adaptate la piaþa actualã ºi de
perspectivã a muncii, contribuirea la de-
schiderea personalã a elevului.

Indicii statistici de alfabetizare ºi in-
struire a populaþiei în Republica Moldova
se considerã satisfãcãtori. Potrivit ultimu-
lui recensãmânt al populaþiei (1989) nive-
lul de alfabetizare a populaþiei adulte este
de 96,4%. Nivelul de instruire a populaþiei
ºi cota de înscriere a elevilor în instituþiile
de învãþãmânt corespunzãtoare vârstei sunt
apropiate celor din þãrile vecine. Rezerva
de învãþãmânt mediu ºi superior se estime-
azã la 70% din populaþia adultã. Aprox-
imativ 4/5 din populaþia în vârstã de 25-
40 ani au studii medii ºi superioare.

Problema esenþialã a educaþiei rezidã
în conþinutul ºi calitatea procesului de
învãþãmânt în societatea noastrã. Realitatea
demonstreazã cã pregãtirea, capacitãþile
populaþiei de a rãspunde adecvat la noile
provocãri, dictate de tranziþia la alte mod-
ele de organizare ºi comportamente sociale,
sunt reduse.

�Doar cei educaþi
sunt liberi�

Epictetus



88

Raportul Naþional al Dezvoltãrii Umane

Fig. 5.4.2.

Populaþia dupã niveluri de instruire

Sursã: calcule efectuate în baza datelor DSAS

Fig. 5.4.1.

Sistemul învãþãmântului din Republica Moldova
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În sistemul de învãþãmânt de toate
nivelele din Republica Moldova învaþã
789,4 mii elevi ºi studenþi (1998-1999),
ceea ce reprezintã 73,4% din populaþia
de vârsta ºcolarã ºi a cincia parte din
populaþia þãrii. Structura instituþionalã a

învãþãmântului este în proces de refor-
mare, diversificare ºi ajustare la stand-
ardele occidentale (caseta 5.4.1). Faþã de
anii precedenþi rata brutã de încadrare în
învãþãmânt a înregistrat o uºoarã creºtere,
deºi numãrul total de elevi ºi studenþi a
scãzut cu 120 mii.

Învãþãmântul de bazã obligatoriu este
de 9 ani ºi include: 1 an pregãtire pentru
ºcoalã, 4 clase învãþãmânt primar ºi 5 clase
învãþãmânt gimnazial. Rata de cuprind-
ere în reþeaua învãþãmântului de bazã,
obligatoriu, în anul ºcolar 1998-1999 este
de 92%, iar în cea a învãþãmântului pos-
tobligatoriu - 45,5% din populaþia în
vârstã de 16-22 ani. La 1 septembrie 1998
s-au înregistrat 4,7 mii copii în vârstã de
7-16 ani neºcolarizaþi (în 1997 respectiv
4,5 mii) din care 80% sunt din localitãþile
rurale. Realmente, obligativitatea ºcolar-
izãrii elevilor în prezent scapã de sub
control.

Învãþãmântul de bazã ºi cel superior
este organizat în limba românã ºi în lim-
bile minoritãþilor naþionale. Limbile mod-
erne se predau începând cu clasa II-a. În
învãþãmântul gimnazial limbile moderne
se învaþã în toate clasele, la licee fiind
obligatorie predarea a douã limbi mod-
erne. Limba rusã se studiazã obligatoriu
în toate ºcolile începând cu clasa a V-a.

Sistemul educaþional preºcolar încadrea-
zã actualmente circa 40% din contingentul
total de copii de vârsta respectivã. Ultimul
an din structura educaþiei preºcolare include
pregãtirea obligatorie pentru ºcoalã.

În perioada de tranziþie educaþia preº-
colarã este afectatã într-o mãsurã mult mai
mare decât celelalte trepte de învãþãmânt.
Continuã sã se reducã numãrul instituþiilor
preºcolare, precum ºi numãrul educato-
rilor ºi al copiilor (figura 5.4.1.). Între 1992-
1998 s-au lichidat 29% din grãdiniþe,
numãrul copiilor instituþionalizaþi a scã-
zut cu 41%, iar numãrul cadrelor didac-
tice s-a redus cu circa 43%.

Procesul de lichidare a grãdiniþelor a
afectat mai ales localitãþile rurale (unde
locuiesc 64% din numãrul copiilor de vârstã
preºcolarã), mãrind decalajul dintre sat ºi
oraº cât priveºte accesul copiilor la o
educaþie corespunzãtoare. Persistã prob-
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Fig. 5.4.5.

Numãrul elevilor care învaþã în schimbul doi

Sursã: datele DSAS

Fig. 5.4.4

Învãþãmântul de zi (primar, gimnazial, liceal)

Sursã: datele DSAS

Fig. 5.4.3.

Învãþãmântul preºcolar

Sursã: datele DSAS

lemele ce þin de alimentarea copiilor, de
asigurarea cu materiale didactice, de
reparaþii curente ºi capitale ale clãdirilor.

În grupele pregãtitoare pentru ºcoalã
sunt încadraþi doar 64% din efectivul copi-
ilor de vârsta respectivã. Ceilalþi copii nu
pot beneficia de învãþãmântul preºcolar
obligatoriu, prevãzut de lege, obligativi-
tatea în acest caz rãmânând doar declar-
ativã.

În condiþiile crizei economice, asig-
urarea funcþionãrii normale a educaþiei
preºcolare devine aproape imposibilã.
Specificul regimului de organizare ºi
funcþionare a sistemului educaþiei
preºcolare impune majorarea contribuþiei
pãrinþilor în acoperirea cheltuielilor pen-
tru întreþinerea grãdiniþelor, iar pauperi-
zarea populaþiei limiteazã accesul egal al
copiilor la o educaþie corespunzãtoare.

Învãþãmântul primar încadreazã 320,5
mii elevi, ceea ce constituie 96% din con-
tingentul respectiv. La un cadru didactic
în învãþãmântul primar revin în medie 22
elevi. Între 1992-1998 numãrul elevilor ºi
cel al învãþãtorilor s-a mãrit doar cu 1%.

Învãþãmântul secundar include:

l învãþãmântul secundar general
(învãþãmântul gimnazial,
învãþãmântul liceal, învãþãmântul
mediu de culturã generalã);

l învãþãmântul secundar profesional.

În anul ºcolar 1998-1999 în þarã
funcþionau 1549 ºcoli de zi, din care:

l 107 ºcoli primare separate,

l 631 gimnazii,

l 625 ºcoli medii de culturã generalã,

l 143 licee,

l 43 ºcoli pentru copii cu deficienþe
în dezvoltare.

Învãþãmântul secundar include 420,2
mii elevi din care 92% revin învãþãmântului
general obligatoriu.

Gradul de cuprindere a populaþiei ºco-
lare de vârsta respectivã în învãþãmântul
general obligatoriu este de 89,4% mani-
festându-se o tendinþã de scãdere din cauza
abandonului ºcolar.

La un cadru didactic în învãþãmântul
secundar revin 17 elevi.

Învãþãmântul liceal cuprinde 106,6 mii
elevi (1998/99) sau circa 19% din
absolvenþii gimnaziilor. Majoritatea li-
ceelor (70%) funcþioneazã în municipii
ºi oraºe. Din motive economice accesul
la învãþãmântul liceal pentru absolvenþii
ºcolilor generale din mediul rural este mai
mic decât în mediul urban. Fenomenul
acesta reprezintã o evidentã formã de in-
echitate socialã.
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Funcþionarea paralelã a douã reþele -
liceele (clasele X-XII) ºi ºcolile medii de
culturã generalã (clasele X-XI) creeazã
un impact negativ asupra întregului sis-
tem de învãþãmânt. Sunt întreprinse
mãsuri concrete pentru modernizarea sis-
temului de învãþãmânt, acordând priori-
tate liceelor. Astfel, în 1998 au fost de-
schise 66 licee ºi 200 de clase liceale. Faþã
de anul 1997, ponderea liceenilor în to-
talul elevilor s-a dublat, constituind 16%.

Învãþãmântul secundar profesional se
realizeazã în ºcoli de meserii ºi ºcoli pro-
fesionale polivalente. În cele 52 ºcoli po-
livalente în anul ºcolar 1998-1999 îºi fac
studiile 26,3 mii persoane, sau 18% din
totalul celor înmatriculaþi în învãþãmântul
profesional.

Organizarea adecvatã a studiilor pro-
fesionale secundare rãmâne o problemã
ºi pentru anii urmãtori. Actualele ºcoli
profesionale polivalente, instituite în baza
fostelor ºcoli tehnico-profesionale, pot-
rivit unei concepþii elaborate între 1993-
1995, sunt structurate pe 3 trepte ºi trebuie
sã asigure concomitent pregãtirea profe-
sionalã ºi cea licealã generalã. Practica
aratã cã majoritatea elevilor nu pot asim-
ila paralel ambele programe. De aceea se
lucreazã la revizuirea concepþiei ºi adapta-
rea învãþãmântului secundar profesional
la cerinþele actuale ºi de perspectivã ale
pieþei muncii, þinând cont de capacitãþile
ºi aspiraþiile personale ale elevilor.

Învãþãmântul superior (public ºi par-
ticular) încadreazã 102,4 mii studenþi

(1998-1999) înscriºi la cele 38 instituþii
universitare ºi 56 colegii. La 100.000 lo-
cuitori revin 2806 studenþi din care 2332
înscriºi în învãþãmântul public. La un cadru
didactic din sistemul universitar revin 14
studenþi. Încadrarea în învãþãmântul su-
perior în 1998 constituie 42,2% din
populaþia în vârstã de 19-22 ani ºi 26,4%
din promoþia respectivã a învãþãmântului
secundar. (Pentru comparaþie: acest indi-
cator în 1998 era de 69% în USA, 51% în
Japonia; în Franþa el s-a ridicat între 1988-
1992 de la 36% la 50%). Nivelul de acces
în învãþãmântul superior din Republica
Moldova a crescut faþã de anii precedenþi
mai ales în instituþiile particulare. În 1998
numãrul studenþilor era cu 23% mai mare
decât în 1992.

Problemele finanþãrii educaþiei

În diverse þãri, în funcþie de specificul
lor istoric, economic ºi social, existã dif-
erite mecanisme de finanþare a educaþiei.
Toate þãrile garanteazã un anumit nivel
obligatoriu de învãþãmânt, dincolo de care
mai existã o mare diversitate de surse,
mecanisme ºi forme de finanþare. Politi-
cile educaþionale se construiesc în funcþie
de obiectivele strategiilor de dezvoltare, de
necesitatea garantãrii accesului egal la
educaþie, de instituirea unei competiþii
sãnãtoase în promovarea valorilor, forma-
rea interesului ºi responsabilitãþii person-
ale pentru permanenta auto-perfecþionare.
Republica Moldova, ca þarã aflatã în
tranziþie, se confruntã cu foarte mari
dificultãþi în finanþarea adecvatã a învãþã-
mântului, þinând cont ºi de imperativul
optimizãrii investiþiilor care se fac dintr-
un buget tot mai redus.

Alocaþiile publice sunt mult sub nive-
lul necesitãþilor, iar gradul de pauperiza-
re a populaþiei nu permite instituirea ofi-
cialã a unor mecanisme de participare fi-
nanciarã a pãrinþilor pentru compensar-
ea deficitului, deºi încercãri se fac. În
consecinþã: ºcolile se deterioreazã, localuri
noi nu se construiesc, reparaþia ºi
întreþinerea curentã (condiþiile sanitare,
încãlzirea, iluminarea etc.) ºi dotarea ºco-
lilor, cu mici excepþii, nu corespund un-
eori nici celor mai elementare exigenþe
de confort. Este suficient sã menþionãm

Fig. 5.4.6.

Alocaþiile din bugetul consolidat

Sursã: calcule efectuate în baza datelor DSAS
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cã alocaþiile bugetare acoperã doar 40%
din cheltuielile curente ale învãþãmân-
tului. Cota investiþiilor capitale în suma
totalã a cheltuielilor publice din ultimii
cinci ani (1994-1999) nu a depãºit 4%.

Suma cheltuielilor publice destinate
învãþãmântului în 1998 a fost mai micã
decât în 1996 ºi în 1997, cu respectiv,
17% ºi 27%, constituind 7,5% din PIB ºi
21,7% din buget, ceea ce este mai mult
decât în alte þãri. Dar calculatã pentru 1
elev/student, aceastã sumã constituie doar
752 lei pe an (circa 70 US$ sau 300 US$
dupã PPC) ceea ce este foarte departe de
necesitãþile reale.

Baza materialã a ºcolilor continuã sã
se deterioreze. În 1998/99 jumãtate din
ºcoli necesitau reparaþii capitale (în 1997/
98 � a treia parte); 7% din ºcoli erau
avariate.

Lipsa alocaþiilor a condus la lichida-
rea aºezãmintelor extraºcolare � caselor
de creaþie tehnicã, a instituþiilor tinerilor
tehnicieni, naturaliºti, turiºti ºi altele. În
ultimii 6 ani s-au închis o treime din
numãrul bibliotecilor pentru copii.

O alternativã compensatorie a defici-
tului financiar pentru sistemul educaþional
este instituirea sectorului particular, prevã-
zut de lege. Pentru asigurarea dezvoltãrii
ºi funcþionãrii acestui sector au fost elab-
orate o serie de acte normative ºi de re-
glementare privind criteriile ºi mecanis-
mul de autorizare a instituþiilor de
învãþãmânt.

Actualmente funcþioneazã 163 instituþii
de învãþãmânt particular, care includ in-
tegral structura sistemului de învãþãmânt
din republicã:

l Instituþii de învãþãmânt superior
universitar � 27, inclusiv pe lângã
universitãþile de stat � 10;

l Colegii � 9;

l Licee � 11;

l Gimnazii � 2;

l ªcoli medii generale � 2;

l ªcoli primare � 3;

l ªcoli de meserii � 5;

l Cursuri de instruire pentru adulþi
ºi elevi � 101.

Una din problemele principale este
asigurarea ºcolilor cu manuale. În prezent,
asistenþa didacticã de la buget este sufi-
cientã numai la clasele I-II. În clasele
III-IX asigurarea de la buget este la nivel
de 30-40%. Fondurile de manuale din
bibliotecile ºcolare au depãºit demult ter-
menul de valabilitate. Lipsa finanþelor a
impus iniþierea comercializãrii manualelor
prin magazine specializate, controlate de
MEª. Este în curs de implementare sis-
temul de arendã a manualelor.

În 1997-1998, instituþiile de învãþãmânt
preuniversitar, precum ºi unele colegii ºi
universitãþi, au fost dotate cu computere
de ultima generaþie (885 de clase � circa
10000 locuri de studii), fapt ce creeazã
condiþii propice pentru implementarea
noilor tehnologii informaþionale ºi didac-
tice în procesul de instruire. Din pãcate
în prezent aceastã tehnicã este folositã doar
la 25-35% din timpul posibil.

Din lipsa de spaþii fiecare a zecea per-
soanã învaþã în schimbul doi. Din lipsa de
mijloace, rãmâne nesoluþionatã problema
perfecþionãrii ºi reciclãrii cadrelor didac-
tice, în special din mediul rural, care din
ce în ce mai mult, din cauza salariilor mici
ºi neachitãrii lor, sunt nevoiþi sã-ºi gãseascã
alte surse de subzistenþã (lucrãri agricole,
servicii, comerþ, muncii necalificate peste
graniþã etc.). Dincolo de problema sala-
rizãrii decente este necesar un nou mecan-
ism de instruire continuã a cadrelor di-
dactice.

Din cauza salariilor mici (media �
200 de lei) ºi întârzierilor crescânde la
plãþi, în învãþãmântul secundar în prezent
(03.1999) nu sunt ocupate 2200 posturi
de cadre didactice, dintre care 40% la
limbile strãine. 4800 cadre au 1,5 sarcini
didactice ºi mai mult, iar o bunã parte
din posturi sunt ocupate de pensionari.
În ºcoli are loc �îmbãtrânirea cadrelor�
� fenomen negativ pentru calitatea
educaþiei. Tinerii specialiºti, absolvenþi ai
universitãþilor, nu se prezintã la posturi
conform repartizãrii. În 1998, din 2,7 mii
de tineri specialiºti cu profil pedagogic
au fost repartizaþi în ºcoli 2 mii, din care
s-au prezentat la post doar 31%.
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Sistemul ºcolar privat (ºcoli primare,
medii generale, gimnazii, licee) cuprinde
doar 0,4% din populaþia ºcolarã, taxa an-
ualã pentru studii fiind între 1-4 mii lei
anual.

Privatizarea a cuprins în special învã-
þãmântul superior (nivelul III) care in-
clude actualmente 17% din numãrul stu-
denþilor ºi continuã sã se extindã.

În învãþãmântul mediu profesional ºi
cel superior de stat se extinde din an în
an cota studenþilor care achitã taxe pen-
tru învãþãmânt printr-un sistem contrac-
tual. În anul ºcolar 1998/99 îºi fac studi-
ile în condiþii contractuale: 4% din elevii
învãþãmântului profesional (taxa anualã
0,25 � 2,3 mii lei), 33% din studenþii
colegiilor (taxa anualã 0,9 � 2,5 mii lei)
ºi peste 50% din studenþii universitãþilor
(taxa anualã � 1,3 � 4 mii lei).

Burse bugetare primesc: 65% din
numãrul elevilor ºcolilor profesionale de
stat (media � 41,5 lei); 41% din numãrul
studenþilor colegiilor de stat, secþia de zi
(media � 44 lei); 43% din numãrul
studenþilor universitari (media 56 lei).

Din cele spuse, este absolut evident
cã în actualele condiþii de pauperizare a
populaþiei, reducerea drasticã a finanþãrii
de stat ºi privatizarea învãþãmântului,
însoþite de creºterea taxelor de studii, afec-
teazã substanþial egalitatea accesului la
educaþie ºi ºansele unei dezvoltãri dura-
bile în genere.

Dupã gradul sãu de importanþã, ga-
rantarea realã a accesului egal la educaþie
echivaleazã cu alegerea corectã a direcþiei
cimentãrii securitãþii sociale ºi dezvoltãrii
umane durabile. În acest context, este
oportunã instituþionalizarea unor noi
mecanisme de finanþare a sistemului
educaþional prin care s-ar asigura:

l diversificarea surselor de finanþare;

l separarea cheltuielilor pentru
instruire de cele de protecþie
socialã a studenþilor;

l diferenþierea contribuþiei
beneficiarilor în funcþie de venituri;

l formarea unui fond de creditare
pe termen mediu ºi lung pentru

obþinerea studiilor universitare
ºi altele.

Reforma sistemului educativ

Etapele de reformare pe care le-a par-
curs sistemul de învãþãmânt al Republicii
Moldova au fost dictate de necesitatea
adaptãrii acestuia la cerinþele imediate ale
societãþii: eliminarea doctrinelor politice,
a centralismului excesiv, a pregãtirii para-
militare. Continuã sã fie perfecþionate cur-
riculum-ul, tehnologiile didactice, manu-
alele ºcolare; au fost create noi structuri
instituþionale; este în continuã perfecþio-
nare formarea profesionalã ºi managemen-
tul educaþional.

Aprofundarea reformelor sociale ºi
economice din republicã, sincronizate cu
tendinþele europene, impune promovar-
ea în sistemul învãþãmântului a unei re-
forme coerente, cu caracter global, cu
schimbarea paradigmei ºi logicii organ-
izãrii acestuia:

Poziþiile cheie ale reformei din sis-
temul de învãþãmânt sunt:

l rolul statului în învãþãmânt;

l relaþiile învãþãmântului cu piaþa
muncii;

l organizarea sistemului de finanþare;

l controlul eficienþei sistemului
de învãþãmânt în ansamblu.

Statul renunþã treptat la monopolul
asupra organizãrii, finanþãrii ºi evaluãrii
educaþiei, însã, în acelaºi timp, determinã
zonele prioritare de educaþie, stabileºte,
în contextul reformei teritorial-adminis-
trative, responsabilitãþi ºi competenþe con-
crete pentru fiecare nivel de management
educaþional, pe verticalã ºi orizontalã.

Un imperativ al timpului este pro-
movarea învãþãmântului non-public, crea-
rea condiþiilor propice pentru colaborar-
ea tripartitã la definirea standardelor
ocupaþionale, participarea sectorului pri-
vat la finanþarea ºi dirijarea învãþãmântului
profesional, atragerea surselor noi de
finanþare a învãþãmântului.

Concepþia dezvoltãrii învãþãmântului în
Republica Moldova, Legea Învãþãmântului,
precum ºi alte documente normative ºi
programe de reformare ale MEª care
definesc politica în domeniul educaþiei,
fixeazã o serie de prioritãþi ale reformei
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învãþãmântului orientate spre obiectivele
strategice ale dezvoltãrii umane durabile:

l asigurarea calitãþii standardelor
educaþionale în învãþãmântul
obligatoriu;

l actualizarea ºi modernizarea
conþinutului educaþiei: planuri,
programe, manuale, materiale,
accesorii pentru toate profilurile
ºi disciplinele de învãþãmânt;

l reforma sistemului de evaluare
ºi examinare;

l restructurarea sistemului
de formare ºi perfecþionare
a cadrelor didactice;

l eliminarea monopolului
la elaborarea ºi editarea manualelor
ºcolare, crearea unei noi pieþe
a acestora;

l restructurarea învãþãmântului
secundar tehnic profesional,
eliminarea treptatã a specializãrilor
înguste, introducerea abilitãþilor/
deprinderilor cheie, asigurarea unui
pivot comun de pregãtire generalã,
pe baza principiului �familie
ocupaþionalã�;

l formarea ºi funcþionarea
mecanismului de evaluare
ºi acreditare a instituþiilor
de învãþãmânt public ºi privat;

l dezvoltarea ºi diversificarea surselor
de finanþare a învãþãmântului;

l reforma învãþãmântului superior,
cu asigurarea calitãþii standardelor
de formare iniþialã, a cercetãrii,
a statutului corpului didactic
ºi personalului auxiliar, a raportur-
ilor de autonomie (învãþãmânt
public ºi privat), a mecanismelor
de administrare ºi management,
a evaluãrii ºi acreditãrii
instituþionale, etc.

l descentralizarea progresivã
a mecanismelor manageriale,
de administrare, finanþare
ºi gestionare a instituþiilor
de învãþãmânt prin delegarea
competenþelor cãtre organele
teritoriale.

Pentru a realiza obiectivele educaþiei
în contextul managementului ºi finanþãrii,
þinând cont ºi de adaptarea învãþãmântului
general ºi profesional la standardele in-

ternaþionale, la strategia ºi necesitãþile
economiei naþionale ºi locale, statul ur-
meazã sã facã o redistribuire adecvatã a
competenþelor ºi responsabilitãþilor autori-
tãþilor publice de toate nivelele (naþional,
judeþean, local).

În elaborarea strategiilor de dezvoltare
ºi reformare a sistemelor de educaþie,
Republica Moldova a beneficiat de
contribuþia ºi suportul financiar al Bãncii
Mondiale, Fundaþiei Europene pentru
Pregãtirea Profesionalã, UNICEF ºi
Fundaþiei Soros.

Cele mai importante proiecte în der-
ulare sunt urmãtoarele:

Proiectul PETI (Program de Educaþie
Timpurie Individualizatã), realizat conform
Programului de Cooperare UNICEF �
Republica Moldova. Este destinat
învãþãmântului preºcolar ºi se aflã la
jumãtatea termenului de implementare;

Proiectul �Reforma învãþãmântului
general în Moldova�, cofinanþat de Ban-
ca Mondialã ºi destinat primei etape de
reformare a învãþãmântului general ob-
ligatoriu (clasele I-X). Obiectivul cheie
al acestui proiect este îmbunãtãþirea
învãþãmântului, adaptarea lui la cerinþele
noului mediu social, politic ºi economic
prin modernizarea curriculum-lui ºcolar,
elaborarea noilor manuale, materiale di-
dactice, perfecþionarea cadrelor, elabo-
rarea ºi implementarea noilor tehnologii
didactice ºi crearea unui sistem modern
de evaluare a rezultatelor ºcolare;

Proiectul �Asistenþa pentru reforma sis-
temului de instruire ºi pregãtire profesion-
alã�, sprijinit de TACIS pentru dezvolta-
rea unui sistem modern de educaþie gen-
eralã ºi profesionalã, adecvat condiþiilor
de tranziþie la economia de piaþã. Asis-
tenþa tehnicã este asiguratã de TACIS,
iar obiectivul general este promovarea
acþiunilor ºi capacitãþilor instituþionale
pentru reforma instruirii ºi pregãtirii pro-
fesionale. Proiectul va contribui la for-
marea unei baze de capital uman ºi astfel
la dinamizarea pieþei muncii. Obiectivele
specifice ale proiectului sunt: elaborarea
ºi implementarea parþialã a unui program
strategic pentru instruirea profesionalã ºi
politica de instruire; implicarea activã a
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celor mai importanþi factori de decizie
instituþionali, economici ºi sociali în
procesul de evaluare a necesitãþilor
funcþionale, locurilor de muncã ºi instru-
irii; revizuirea ºi eficientizarea procesu-
lui de elaborare a planurilor de învãþãmânt
ºi a programelor de studiu.

Proiectele TEMPUS, lansate în Re-
publica Moldova în 1994 sunt destinate
reformei învãþãmântului superior. De aceste
proiecte au beneficiat atât instituþiile de
stat, cât ºi cele particulare: Universitatea
de Stat din Moldova, Universitatea de Stat
�Alecu Russo� � Bãlþi, Universitatea
Tehnicã a Moldovei, Universitatea Ped-
agogicã �Ion Creangã�, Universitatea
Liberã Internaþionalã din Moldova, Uni-
versitatea de Studii Umanistice. În 1998
erau în derulare ºase proiecte.

În 1999 se mai lanseazã alte 7-10
microproiecte. Domeniile prioritare:
managementul universitar, studii euro-
pene, drept european ºi internaþional,
diplomaþia, economia aplicatã (agricul-
tura, industria de prelucrare a produselor
agricole, turismul, etc.).

O serie de proiecte susþinute de di-
verse organizaþii internaþionale trateazã
probleme umane specifice educaþiei cum
ar fi: protecþia socialã a copilului, educaþia
copiilor dotaþi, educaþia copiilor cu o
dezvoltare specificã (handicapaþi sau cu
deficienþe mintale) ºi altele. Acestea se
referã la un contingent de 3-4% din
numãrul copiilor de vârsta respectivã. Alte
programe sunt consacrate unor aspecte
particulare sau locale de management
educaþional.

Toate proiectele sunt utile ºi con-
tribuie la democratizarea autenticã a sis-
temului educativ care trebuie sã se trans-
forme întru�un mediu de dezvoltare per-
sonalã a copiilor, tinerilor ºi adulþilor.

Concluzii

În contextul situaþiei create ºi tendin-
þelor de dezvoltare a economiei naþionale,
sincronizãrii cu direcþiile de dezvoltare a
standardelor europene, sistemul învãþã-
mântului din Moldova este nevoit sã
depunã tot mai multe eforturi pentru a
face faþã sarcinilor puse în faþa lui. Prior-

itatea naþionalã a învãþãmântului, cons-
fin-þitã prin lege, urmeazã a fi implemen-
tatã la toate nivelele de competenþã în sen-
sul responsabilitãþii societãþii pentru
soluþionarea problemelor învãþãmântului,
dar ºi a responsabilitãþii învãþãmântului
pentru starea actualã din societate în
ansamblu ºi economie, în particular. Acest
deziderat poate ºi realizat doar prin crea-
rea unor mecanisme eficiente de consti-
tuire a unui învãþãmânt participativ, unde
fiecare este responsabil pentru domeniul
sãu.

În mod special necesitã o soluþionare
urgenþã urmãtoarele probleme: diversifi-
carea surselor de finanþare; separarea chel-
tuielilor pentru instruire de cele de
protecþie socialã a studenþilor; diferenþierea
contribuþiei beneficiarilor în funcþie de
venituri; formarea unui fond de creditare
pe termen mediu ºi lung pentru obþinerea
studiilor universitare ºi altele.

5.5. Mediul cultural

Mediul cultural reprezintã un ansam-
blu de condiþii ºi factori culturali, ce con-
stituie o ambianþã spiritualã, în care se
desfãºoarã activitatea comunitãþii umane.
Interpretarea modernã, în sens larg, a
noþiunii de culturã ca �formulã integralã
a vieþii oamenilor� cuprinde toate aspect-
ele dezvoltãrii umane. Cultura politicã ºi
civicã, cultura de consum ºi de moravuri,
cultura ecologicã - acestea ºi alte cate-
gorii caracterizeazã diverse aspecte ale
ansamblului cultural al unei comunitãþi.

În mod tradiþional, mediul cultural
în Republica Moldova s-a constituit în
contextul a mai multor factori:

l heterogenitatea etnicã a societãþii;
l impactul dominaþiilor strãine

(turcã, elenã, slavã), pe parcursul
a câtorva secole;

l gradul avansat de ideologizare
a societãþii în secolul XX;

l procentul înalt al populaþiei rurale,
fapt ce a determinat o anumitã
mentalitate a oamenilor.

Schimbãrile care au avut loc în peri-
oada trecerii de la economia planificatã
la economia de piaþã au produs modi-



95

TRANZIÞIA ºi SECURITATEA UMANÃ

�Spiritul pune în
miºcare materia�

Vergiliu

ficãri de structurã ale societãþii: pe de o
parte s-a redus accesul la serviciile cultu-
rale, iar pe de altã parte s-au produs
modificãri pe piaþa de consum a valorilor
culturale în funcþie de poziþia socialã a
diferitelor grupuri ale populaþiei.

Pentru aprecierea mediului cultural
din Republica Moldova trei aspecte
trebuie luate în considerare:

1) nivelul de instruire, care determinã
necesitãþile culturale;

2) condiþiile economice, care deter-
minã accesibilitatea bunurilor culturale;

3) timpul liber.

Cadrul legislativ al culturii în Repub-
lica Moldova se aflã în curs de constitu-
ire. În 1997 Ministerul Culturii a elabo-
rat proiectul Legii Culturii, care stabileºte
principiile de bazã ale politicii culturale
a statului. Examinat ºi aprobat de Gu-
vern în 1998, proiectul a fost remis pen-
tru dezbateri în Parlament. Odatã cu
adoptarea acestei legi fundamentale, ac-
tivitatea legislativã în sfera culturii ar putea
fi dinamizatã, Legea Culturii servind drept
suport pentru elaborarea unui set de acte
normative în domeniu.

În anii 1997-1998 au mai fost elabo-
rate, cu concursul Ministerului Culturii,
proiectele legilor �Cu privire la meºteºu-
gurile artistice populare�, �Cu privire la
activitatea editorialã�, aflate în stadiu de
examinare. Stabilind obiectivele prioritare
în domeniu, Programul de Stat �Dezvolta-
rea ºi ocrotirea culturii în anii 1997-1998�
a punctat cadrul acþiunilor menite sã con-
tribuie la salvgardarea moºtenirii culturale,
schiþând totodatã ºi direcþiile ei de per-
spectivã.

Pentru a analiza situaþia economicã a
culturii, trebuie sã fie luate în calcul ur-
mãtoarele elemente: indicatorii de
finanþare; investiþiile în culturã; gradul de
accesibilitate la bunurile culturale; starea
bazei materiale a culturii; indicatorii de
funcþionare ai instituþiilor de culturã.

În condiþiile de crizã economicã,
alocaþiile de la bugetul de stat destinate
culturii se reduc an de an. În 1998, pen-
tru sistemul Ministerului Culturii au fost
alocate 20,3 mln. lei, ceea ce reprezintã

77 la sutã din suma prevãzutã (26,4 mln.
lei) ºi 35-38 la sutã din suma necesarã
(58,2 mln. lei). Sfera culturii se confruntã
astfel cu o permanentã penurie de resurse
financiare.

Dificultãþile bugetului determinã in-
stituþiile de culturã sã apeleze la surse fi-
nanciare de alternativã (prestarea serv-
iciilor cu platã, organizarea cursurilor prin
contract în instituþiile de învãþãmânt ar-
tistic, închirierea spaþiilor disponibile). În
1998 s-a fãcut remarcat un anumit pro-
gres privind diversificarea surselor de
finanþare a instituþiilor de culturã ºi trece-
rea acestora de la finanþarea exclusiv bug-
etarã la cea mixtã. Suma de 1,5 mln. lei
acumulatã din surse extrabugetare (cu
157,5 mii lei mai mult decât în anul 1997)
a fost completatã, prin contribuþia spon-
sorilor locali, cu 3,8 mln. lei.

Reducerea rolului statului în subven-
þionarea culturii condiþioneazã creºterea
contribuþiei sponsorilor ºi a diferitelor
fundaþii publice ºi private, inclusiv interna-
þionale. Este important ca instituþiile pri-

Caseta 5.5.1

Globalizarea ºi cultura

Cultura, comunitatea ºi securitatea umanã sunt interconexe �
însã prea deseori subminate de invaziile globalizãrii. Comitetul
Mondial pentru Culturã ºi Dezvoltare a recunoscut principiul larg
de protecþie a diversitãþii culturale în timpul încurajãrii schimburilor
culturale. Echilibrarea acestor douã aspecte este o sarcinã compli-
catã ºi contradictorie � însã þãrilor care doresc sã-ºi protejeze
moºtenirea lor culturalã trebuie sã li se permitã aceasta...

Globalizarea deschide vieþile oamenilor cãtre culturã ºi întreaga
sa creativitate � ºi cãtre circuitul de idei ºi cunoºtinþe. Însã noua
culturã, impusã de pieþele globale ce se extind, ne alarmeazã. Dupã
cum s-a exprimat atât de elocvent Mahatma Gandhi mai devreme
în acest secol: �Eu nu vreau casa mea sã aibã pereþi în toate direcþiile
ºi ferestrele sã fie închise. Eu aº vrea ca culturile de pe toate tãrâ-
murile sã pluteascã pe lângã casa mea cât mai liber posibil. Însã eu
refuz sã fiu dat jos de pe picioare  de oricare din ele.� Azi circuitul
culturilor este neechilibrat, puternic îndreptat spre o singurã direcþie,
de la cei bogaþi spre cei sãraci.

Asemenea manifestãri ale culturii strãine pot sã punã la risc di-
versitatea culturalã ºi sa-i facã pe oameni sã se teamã sã nu-ºi piardã
identitatea sa culturalã. Ceea ce este necesar pentru a susþine cul-
turile indigene ºi naþionale � este de a le lãsa sã înfloreascã de rând
cu culturile din strãinãtate.

Sursa: Raportul pentru Dezvoltarea Umanã 1999, pp. 4-5, 103
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vate, acumulând fondul de capital necesar
sã-ºi asume o parte de responsabilitate pen-
tru sfera social-culturalã.(Deocamdatã,
iniþiativa privatã în culturã se manifestã în
domeniul editãrii de carte ºi al show-busi-
ness-ului.)

În Republica Moldova, promovarea
acþiunilor culturale prin intermediul
instituþiei de sponsorizare se aflã în fazã
incipientã. S-au constituit primele fundaþii
publice care au decis sã sprijine, în mod
prioritar, tinerele talente prin acordarea
burselor, granturilor pentru studii peste
hotare, participarea la festivaluri, concur-
suri, expoziþii ºi organizarea concertelor
ºi spectacolelor.

Deocamdatã însã, situaþia financiar-
economicã precarã din þarã nu permite
realizarea unui pronostic optimist cât
priveºte permanentizarea unui suport fi-
nanciar rezultat din sponsorizãri ºi acþiuni
de mecenat.

Reducerea masivã a alocaþiilor de la
buget pentru culturã determinã reduce-
rea numãrului instituþiilor de culturã ºi a
lucrãtorilor din cadrul acestora ºi scãde-
rea nivelului general de culturã a societãþii.

Insuficienþa resurselor bugetare blo-
cheazã funcþionarea instituþiilor culturale
de stat. În virtutea circumstanþelor, ac-
tivitatea acestora este reorientatã adesea
în direcþia obþinerii unui profit comer-

cial, ceea ce afecteazã potenþialul cultur-
al al þãrii. Iminenþa descalificãrii însoþeºte
reducerile de personal din sfera culturii,
mai ales a specialiºtilor din domeniul pro-
fesiilor de creaþie a cãror instruire este
extrem de costisitoare. Reducerea acce-
sului la bunurile culturale ºi degradarea
obiectivelor culturale au ca efect scãde-
rea rolului culturii în viaþa societãþii. Sal-
ariul lunar extrem de mic în sfera culturii
209 lei, faþã de 250,4 lei media pe þarã
(38 $ pânã în august 1998 si 20,5 $ la
sfârºitul anului) nu acoperã nici minimul
necesar pentru existenþã. Populaþia este
constrânsã sã caute surse suplimentare de
câºtig, marea majoritate a potenþialilor
consumatori de bunuri culturale fiind pusã
în imposibilitatea de a dispune de timp
liber, una din premisele acþiunii de con-
sum al actului de culturã.

La începutul anilor �90, Republica
Moldova dispunea de o infrastructurã
culturalã dezvoltatã, care includea:

l sistemul instituþiilor de învãþãmânt
artistic, general ºi special;

l sistemul de instruire a unui spectru
larg de specialiºti din domeniul
culturii;

l reþeaua instituþiilor de spectacol;

l reþeaua de muzee, complexe
muzeale ºi sãli de expoziþii;

l un sistem dezvoltat de biblioteci;

l sistemul de editare a cãrþii ºi de
difuzare a producþiei poligrafice;

l reþeaua de instituþii culturale
din teritoriu (case ºi cãmine
culturale);

l sistemul instituþiilor sindicale
de culturã;

l industria cinematograficã
ºi sistemul de difuzare a filmului.

Sistemul învãþãmântului artistic în
Republica Moldova a fost întotdeauna
accesibil pentru pãturile largi ale societãþii,
oferind mai multe tipuri ºi forme de stu-
diu artistic (atât general - ºcoli de arte de
7 ani, studiouri, centre ale creaþiei copi-
ilor, cercuri extraºcolare, ºcoli artistice de
5 ani pentru adulþi cât ºi special (licee-
internat, colegii, instituþii superioare de
învãþãmânt artistic). În situaþia în care
volumul alocaþiilor de la bugetul de stat

Tabelul 5.5.1

1990 1998

ªcoli de muzicã,  arte plastice,
arte: total unitãþi 138 118

Din care în Chiºinãu 7 10

Elevi, total 31,519 19,905

Din care în Chiºinãu 4,133 4,186

Cadre didactice ale ºcolilor de

Muzicã ºi ºcolilor de arte plastice:
total persoane 2,713 2,131

Din care în Chiºinãu 406 502

Licee-internat de arte plastice,
de muzicã, total unitãþi 3 3

Elevi, total 692 900

Cadre didactice, total persoane 230 290

Sursã: datele Ministerului Culturii al Republicii Moldova
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destinate învãþãmântului artistic este în
permanentã scãdere, statistica reflectã
reducerea spaþiului ocupat de acest seg-
ment al culturii, ce suferã o degradare
evidentã.

Datele demonstreazã reducerea nu-
mãrului general de elevi din ºcolile de
arte plastice din þarã: în 1998, cu 63,2 la
sutã în raport cu anul 1990. Doar în
Chiºinãu se înregistreazã o situaþie mai
bunã. În 1998, 3% din 650,7 mii elevi
frecventau ºcolile de arte, în timp ce în
1990 - 4,3 la sutã din 732,4 mii elevi. În
singurul din þarã liceu-internat de core-
grafie, studiazã 170 de elevi.

Reþeaua de instituþii culturale din ter-
itoriu aflate în subordinea Ministerului
Culturii era formatã în 1998 din 1229
unitãþi. În mod tradiþional, centrele de
culturã de la sate (biblioteci, complexe
teatral-concertistice, formaþii artistice de
amatori, cercuri extraºcolare de creaþie,
asociaþii ale meºteºugarilor artistici pop-
ulari) au fost un punct de atracþie pentru
populaþie, contribuind la formarea me-
diului cultural în societatea ruralã ºi
menþinerea unui anumit nivel de culturã.
Funcþionarea acestor instituþii a fost însã
afectatã de consecinþele crizei economice.
În 1998, doar 44 % din patrimoniul imo-
bil al instituþiilor de culturã se afla într-o
situaþie satisfãcãtoare. Aflate în imposi-
bilitatea de a achiziþiona instrumente
muzicale ºi costume, de a reînnoi utilajul
audio-vizual învechit, instituþiile de cul-
turã parcurg o perioadã dificilã care afec-
teazã calitatea prestaþiilor culturale în
mediul rural. În 1998 a continuat exodul
specialiºtilor din sfera culturii: 233 spe-
cialiºti au pãrãsit locurile de muncã.

Noile forme de finanþare a culturii în
teritoriu sunt încã insuficient dezvoltate.
În timp ce ponderea populaþiei rurale este
de 54 %, suma veniturilor rezultate din
prestarea serviciilor culturale cu platã ºi
închirierea spaþiilor disponibile a rep-
rezentat, în 1998 doar 864,0 mii lei sau,
în medie 686,7 lei pentru fiecare instituþie.
Sponsorii locali au preferat sã susþinã
participarea formaþiilor artistice de ama-
tori la diverse festivaluri internaþionale (61
de participãri) ºi mai puþin sã investeascã

în acþiuni menite sã sprijine dezvoltarea
bazei materiale a culturii. Deºi existã anu-
mite tendinþe pozitive în viaþa culturalã
de la sate, s-a redus numãrul formaþiilor
muzicale, coregrafice, de teatru popular
ale artiºtilor amatori. Din 4508 colective
artistice înregistrate în 1997, 1a sfârºitul
anului 1998 au rãmas 4048 (89,8 %). În
scopul revitalizãrii centrelor de culturã ºi
menþinerii activitãþilor culturale în teri-
toriu, Programul de Stat �Dezvoltarea ºi
ocrotirea culturii ºi artei în Republica
Moldova� prevede descentralizarea
atribuþiilor ºi delimitarea lor între centru
ºi autoritãþile publice locale. Au fost puse
în aplicare programe culturale locale, în
conformitate cu particularitãþile etno-cul-
turale ºi social-economice din zonã.

Reþeaua bibliotecilor publice cuprinde
1528 unitãþi (exceptând bibliotecile ºco-
lare ºi ºtiinþifice ale universitarilor,
instituþiilor de profil, departamentale ºi
sindicale), cu un fond general de carte
de 20,5 mil. exemplare. În pofida unor
condiþii nefavorabile (starea deplorabila
a clãdirilor, deconectãrile de la sistemul
termoenergetic ºi telefonic, lipsa mijloace-
lor pentru completarea fondurilor de carte
ºi presa scrisã, restanþele la salariu), în
1998 s-au îmbunãtãþit pentru prima data
indicii de funcþionare a acestor instituþii.

Numãrul bibliotecilor continuã sã
scadã (în 1998 cu 7 unitãþi), ca ºi cel al
specialiºtilor în domeniu (pe parcursul
anului, statele de funcþiuni ale bibliotecilor
s-au redus cu 55 de unitãþi, iar 25 % din
2707 locuri de muncã sunt ocupate într-
un regim incomplet), cu toate acestea, în
1998 a crescut numãrul utilizatorilor de
carte cu 11,1 mii, precum ºi indicii de
lecturã ºi de circulaþie a fondului de carte
(cu 429,5 mii exemplare). Acest fapt at-
estã nu numai un anume reviriment al in-
teresului pentru carte, dar ºi restructurar-
ea activitãþii bibliotecilor, care au reuºit
astfel sã devinã un punct de atracþie pen-
tru cititori. Obiectivul prioritar de perspec-
tivã al bibliotecilor îl constituie informati-
zarea acestora. Programul privind dezvolta-
rea bibliotecilor în anii 1998-2000 adoptat
de Guvern, Programul cu privire la con-
servarea ºi restaurarea patrimoniului im-
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primat �Memoria Moldovei�, Hotãrârea
Guvernului cu privire la depozitul legal -
sunt orientate în direcþia soluþionãrii prob-
lemelor bibliotecilor ºi ameliorãrii funcþio-
nãrii lor la nivel naþional.

Reþeaua instituþiilor de spectacol care
include 13 teatre profesioniste (inclusiv 3
municipale) ºi 6 instituþii de concert (in-
clusiv Filarmonica Naþionalã, Sala cu
Orgã ºi Circul de Stat) a fost pãstratã in-
tactã. Alocaþiile de la bugetul de stat pen-
tru instituþiile de spectacol constituie 40,3
% din cheltuieli ºi sunt utilizate pentru
achitarea serviciilor comunale ºi a sala-
riilor. Noile montãri de spectacole ale
teatrelor sunt realizate din sponsorizãri ºi
surse proprii. De regulã, toate instituþiile
de spectacol sunt non-profit. Majorarea
preþurilor biletelor este, deocamdatã, im-
posibilã în condiþiile solvabilitãþii scãzute
a populaþiei, iar reducerea cheltuielilor
pentru serviciile comunale prin reutilar-
ea tehnicã a clãdirilor solicitã mijloace
suplimentare. Posibilitatea de a desfãºura
o activitate comercialã profitabilã este de
asemenea redusã, datoritã unui sistem fis-
cal defavorabil. De aceea, în condiþiile
în care au datorii permanente, teatrele
mizeazã pe sponsori, menþinându-ºi ast-
fel activitatea ºi realizând reprezentaþii
solicitate de publicul spectator.

În anii 1997-1998 a fost realizat un
program de scurtã duratã menit sã spri-
jine ºi sã promoveze dramaturgia
naþionalã: organizarea unui Atelier de
dramaturgie ºi a Concursului naþional de
dramaturgie, montarea ºi editarea pieselor
câºtigãtoare ºi, în final, desfãºurarea Fes-
tivalului naþional de teatru. Din pãcate,
teatrele reprezintã, în Republica Moldo-
va, exclusiv o parte a vieþii culturale ur-
bane. Deplasãrile în teritoriu sunt practic
suspendate, deoarece atât colectivele ar-
tistice cât ºi autoritãþile locale nu dispun
de mijloacele necesare pentru a satisface

Tabelul 5.5.2

1997 1998

Numãrul premierelor 33 27

Numãrul spectacolelor 1548 1442

Sursã: datele Ministerului Culturii al Republicii Moldova

necesitãþile culturale ale populaþiei din
localitãþile rurale.

Moldova a fost întotdeauna cunoscutã
prin bogatele sale tradiþii muzicale, atât
cele ce þin de muzica popularã, cât ºi de
muzica profesionistã. Teatrul Naþional de
Operã ºi Balet, formaþiile muzicale, in-
clusiv douã orchestre simfonice ºi una de
camerã, douã capele corale, numeroase
formaþii artistice de muzicã popularã
(�Lãutarii�, �Fluieraº�, Ansamblul de
dansuri populare �Joc�), cu un remarca-
bil palmares internaþional, se confruntã
cu probleme financiare, remediate pe
moment din contul turneelor în alte þãri.

Muzeele ºi monumentele de arhitecturã
ºi istorie de pe teritoriul Republicii Moldova,
reprezentând memoria culturalã a comu-
nitãþii, reflectã o mare parte a istoriei ºi
civilizaþiei , începând cu epoca neoliticã.
Însã în domeniul ocrotirii patrimoniului
cultural imobil, din lipsã de alocaþii de la
buget, lucrãrile de restaurare a monumen-
telor sunt stopate încã din anul 1994. Sunt
suspendate programele de stat �Oraºul
medieval Orhei� (deviz estimativ 15 mln.
lei), Complexul monastic �Cãpriana� (20
mln. lei). În stare gravã se aflã monumente
de istorie ºi arhitecturã cum ar fi Muzeul
Naþional de Arte Plastice (deviz estimativ
15 mln. lei) ºi Biserica Adormirea Maicii
Domnului din Cãuºeni (2 mln. lei). În
condiþiile în care muzeele nu dispun de
mijloace pentru achiziþia de exponate noi,
se constatã scoaterea din þarã a unor obiecte
unicate de arheologie ºi artã.

Manifestãrile culturale (festivaluri,
expoziþii) la nivel naþional ºi internaþional
au devenit o parte componentã importantã
a mediului artistic al þãrii, animat în 1998
de multiple evenimente culturale. Muz-
eele din þarã au vernisat 315 expoziþii ded-
icate diferitelor aspecte ale istoriei ºi cul-
turii Moldovei ºi altor þãri. În pofida
condiþiilor social-economice precare, au
fost reluate manifestãri culturale precum
Festivalul internaþional de muzicã �Mãrþi-
ºor�, (ediþia a XXXIII-a), Festivalul
internaþional al vedetelor de operã ºi balet
�Vã invitã Maria Bieºu�, (ediþia a IX-a),
Festivalul internaþional �Zilele muzicii
noi� (ediþia a VIII-a) - manifestãri care
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probeazã un nivel performant al artei
muzicale profesioniste din Republica
Moldova. S-au desfãºurat, de asemenea,
festivalurile folclorice tradiþionale �La vatra
hotelor�, �La stânã�, �Sãrbãtoare pe
Botna�, �Alunelul�, �Nufãrul alb�,
�Meºterul Manole�, �Rapsozii�, �Hora
mare� etc., care demonstreazã eficienþa
implicãrii organismelor de culturã din ter-
itoriu în pãstrarea ºi renaºterea formelor
tradiþionale de culturã artisticã. Expoziþiile-
concurs �Salonul de primãvarã� ºi �Sa-
lonul de toamnã�, cu participarea artiºtilor
plastici din Republica Moldova si Româ-
nia, au devenit ºi ele un element obiºnuit
al peisajului artistic al þãrii.

Dezvoltarea industriei culturii în Re-
publica Moldova a întârziat considerabil
în raport cu alte þãri est-europene. La fel
ºi industria muzicalã, ce nu se poate alinia,
deocamdatã, la procesul dinamic al pieþei
europene a serviciilor culturale.

Editarea cãrþii a devenit, cu predilecþie,
un domeniu al acþiunii private. În 1998,
doar 4 % din titlurile de cãrþi (44 din 1096)
au apãrut la editurile de stat. Privatizarea
sistemului de difuzare a cãrþii a condus la
reprofilarea majoritãþii librãriilor, în spe-
cial cele din localitãþile rurale. Difuzarea
este însã într-o situaþie destul de criticã,
funcþionând adesea sub forma elementarã
de comerþ stradal.

Stagnarea industriei cinematografice ºi
de difuzare a filmului, aflatã în proces de
degradare încã de la începutul anilor �90,
se datoreazã atât lipsei de alocaþii din
partea statului, cât ºi lipsei de investiþii
din partea oamenilor de afaceri. Aceºtia
nu sunt dispuºi sã-ºi plaseze mijloacele
într-un domeniu care, la fel ca ºi întrea-
ga industrie a culturii, nu a devenit o parte
componentã a economiei de piaþã. Prime-
le victime ale privatizãrii au fost cine-
matografele, reprofilate în instituþii cu o
altã destinaþie decât cea de proiectare a
filmelor. Ceea ce împiedicã ieºirea din
impas a acestei sfere sunt atât consecinþele
crizei economice generale, cât ºi lipsa unui
cadru legislativ stimulativ ºi a unei polit-
ici fiscale favorabile.

Meºteºugurile artistice populare rep-
rezintã o parte a valorilor etnoculturale

fundamentale ale poporului Moldovei,
pãstrându-i ºi afirmându-i identitatea lui
naþionalã. De aceea, într-o perioadã de
crizã a culturii datoratã transformãrilor
social-economice, revitalizarea ºi dez-
voltarea acestora capãtã o importanþã
deosebitã. Deºi apreciatã, producþia
meºterilor populari - împletitul în fibre
vegetale, broderia, þesutul artistic, arta
croºetei, ceramica - nu dispune de o piaþã
de desfacere în þarã din cauza capacitãþii
scãzute de cumpãrare a populaþiei, cul-
tura vieþii materiale, atât urbanã cât ºi
ruralã, se menþine deocamdatã, la un nivel
decent. Acest domeniu al culturii, ce
necesitã nu atât injectãri bugetare cât
acþiuni de protejare ºi susþinere din partea
statului, ar putea sã devinã o parte im-
portantã a micului business.

Concluzii. Sfera culturii, resimþind acut
impactul perioadei de tranziþie, este de-
pendentã deocamdatã de finanþarea de la
buget. Anterior, subvenþiile de stat i-au
permis sã se menþinã atât structural cât ºi
calitativ, pierderile fiind înscrise în contul
ignorãrii bazei materiale a culturii. Con-
strânse de procesul reformelor sistemului
financiar-economic din þarã, instituþiile de
culturã au fost puse, în ultimã instanþã, în
condiþii ce le-au obligat sã-ºi restructu-
reze activitatea, pãstrându-ºi totodatã
funcþiona-litatea. Oarecum întârziate, re-
formele din sfera culturii, desfãºurate în
condiþii economice precare ºi aplicate
forþat sub presiunea scãderii vertiginoase
a alocaþiilor de la bugetul de stat, au de-
terminat reorientarea instituþiilor de cul-
turã spre surse financiare extrabugetare.
În paralel, a fost supusã reformelor ºi baza
legislativã a culturii.

Obiectivul prioritar pentru perspectiva
imediatã este crearea unor condiþii optime
pentru menþinerea mediului cultural, asig-
urându-se astfel nu numai dezvoltarea cul-
turii, dar ºi dezvoltarea social-economicã a
societãþii în general. Pentru realizarea aces-
tui obiectiv, Republica Moldova dispune
de potenþialul necesar: nivelul tradiþional
înalt al culturii, pãstrat în linii mari la co-
tele necesare, la fel ca ºi condiþia, suficient
de înaltã, a gradului de educaþie a societãþii.


