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Context
Pe parcursul ultimilor 3 ani, pe agenda discuțiilor organizațiilor studențești din Republica Moldova s-a 
regăsit tot mai frecvent dezbaterea privind rolul pe care ar trebui să îl joace universitățile în societate 
și în special impactul pe care ar trebui să îl lase acestea asupra studenților. Potrivit standardelor și lini-
ilor directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială de la Erevan din 2015, învățământul superior își 
propune să îndeplinească scopuri multiple, incluzând: pregătirea studenților pentru cetățenie activă, 
pentru viitoarele lor cariere (de ex. contribuind la angajabilitatea lor), sprijinirea dezvoltării lor personale, 
crearea unei baze largi de cunoștințe avansate și stimularea cercetării și inovării1. Totuși, nesubminând 
din importanța celorlalte scopuri, studenții din Moldova pun un accent deosebit asupra rolului universi-
tății de a le facilita inserția pe piața forței de muncă calificate. 

Ar fi util dacă fiecare universitate ar face publice o serie de date care ar demonstra în ce măsură fiecare 
universitate își îndeplinește acest obiectiv, însă în prezent aceste date nu sunt disponibile. În același timp, 
există câteva rapoarte și studii atât naționale cât și internaționale care oferă unele date privind subiectul 
dat. Astfel, conform studiului „Tranziția tinerelor și tinerilor spre piața muncii în Republica Moldova”2, 
publicat în anul 2015, perioada tranziției la un prim loc de muncă stabil/satisfăcător pentru un absolvent 
de universitate este un sfert din cea a unui tânăr care deține un nivel de studii secundar (2,8 și respectiv 
11,8 luni). Însă, conform aceluiași studiu, nu toți tinerii cu studii superioare își găsesc locuri de muncă 
conforme cu nivelul lor de pregătire – 29,1 la sută dintre aceștia având o calificare superioară față de lo-
cul de muncă pe care îl au. Acest lucru se numește subangajare și reflectă o disproporționalitate între 
cunoștințele acumulate de studenți și nivelul de pregătire așteptat de către angajatori. De asemenea, 
asta se întâmplă și din motivul că din abundența de forță de muncă cu studii superioare, angajatorii tind 
să prefere absolvenți de studii superioare chiar și pentru posturi care nu necesită o calificare superioară. 

Conform acestor date dar și în baza percepției generale a cetățenilor, instituțiile de învățământ superior 
din Republica Moldova nu își îndeplinesc în deplină măsură rolul pentru care au fost create. Astfel, a 
devenit imperios necesar de a analiza cauzele care provoacă această disfuncționalitate. 

În majoritatea cazurilor, de vină pentru rezultatele slabe ale sistemului de învățământ superior este 
subfinanțarea acestuia. Lipsa banilor a fost mereu invocată atât de către autoritățile centrale de profil, 
cât și de către administrațiile universităților ca fiind un factor fundamental care frânează dezvoltarea 
învățământului superior. Astfel, universitățile au avut mereu tentația de a crește taxele de studii și de a 
introduce o serie de alte taxe care ar suplini deficiturile cu care se confruntă acestea. Acest lucru însă a 
fost tratat foarte negativ de către studenți care au simțit că administrațiile universităților aleg calea cea 
mai ușoară prin mărirea taxelor în loc să eficientizeze costurile. De asemenea, studenții au dorit dintot-
deauna să cunoască care este rolul și importanța taxelor achitate de ei în îmbunătățirea și modernizarea 
învățământului superior din Republica Moldova. În mod special, a fost pus în discuții aspectul privind 
diferențele dintre taxele de studii pentru aceiași specialitate la diferite universități publice.   

În acest context, a apărut necesitatea de dezvolta un studiu ce ar prezenta o imagine generală a „contri-
buției” financiare a studenților prin analiza a cât și pentru ce achită studenții anumite taxe.

1 Recomandările Comitetului de Miniștri privind responsabilitatea publică a învățământului superior și a cercetării. 
Disponibil: http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/News/pub_res_EN.pdf
2 Studiu: „Tranziția tinerelor și tinerilor spre piața muncii în Republica Moldova”.  
Disponibil: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_536294.pdf
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1. Introducere
1.1. SCOPUL CERCETĂRII

Scopul acestei cercetări este de a analiza contribuția financiară a studenților în finanțarea învățământu-
lui superior prin reflectarea a cât și pentru ce se achită anumite taxe de studenții universităților publice. 
De asemenea, acest produs își propune să scoată în evidență anumite taxe percepute de universități 
care sunt la limita legalității sau pe alocuri și ilegale.

1.2. METODOLOGIE

Acest studiu a fost elaborat utilizând următoarele metode de cercetare:

Desk review – analiza legislației, rapoartelor, documentelor, datelor statistice și a altor informații relevan-
te taxelor percepute de studenți. De asemenea, au fost trimise solicitări în scris către 8 universități publi-
ce pentru a prezenta informații privind cuantumul unor taxe selectate de către autorii studiului. Doar 5 
universități au răspuns solicitării și au oferit aceste informații. În mod separat, au fost colectate taxele de 
studii de pe site-urile web ale instituțiilor; 

Interviuri – au fost desfășurate interviuri aprofundate cu reprezentanți ai diferitor structuri relevante: 
reprezentanți ai structurilor de autoguvernare studențească, reprezentanți ai administrației universitare 
(Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți), reprezentanți ai Ministerului Educației. Prin intermediul 
acestor întâlniri au fost colectate date statistice și rapoarte care nu sunt făcute publice și care au servit 
la elaborarea produsului;

Focus-grup – un focus grup a fost organizat cu studenți ai diferitor universități pentru a identifica și alte 
taxe care nu sunt făcute public de către universități sau au putut fi omise în procesul de colectare a 
datelor. Focus-grupul a fost organizat pe 07.02.2017 și a avut în calitate de participanți studenți de la 6 
universități.

1.3. LIMITĂRI ȘI DELIMITĂRI METODOLOGICE

Analiza comparativă efectuată în cadrul acestui studiu se referă doar la instituțiile publice de învățământ 
superior, odată ce universitățile private dispun de o libertate mai mare de a-și formula propriile politici 
interne privind gestiunea finanțelor.  

Rezultatele obținute în urma focus grupului sunt făcute public așa cum au fost relatate de către par-
ticipanții la acest exercițiu. Autorii studiului nu au avut posibilitatea să adune probe privind existența 
acestora, de aceea ele trebuie să fie tratate corespunzător.
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2. Finantarea învătământului superior,,
Învățământul superior reprezintă un factor-cheie pentru dezvoltarea culturală, economică și socială a 
societății bazate tot mai mult pe cunoaștere și un promotor al drepturilor omului, al dezvoltării durabile, 
al democrației, al păcii și al justiției. În Republica Moldova, acesta este structurat pe 3 nivele:

a. ciclul I – studii superioare de licență (nivelul 6 ISCED);

b. ciclul II – studii superioare de master (nivelul 7 ISCED);

c. ciclul III – studii superioare de doctorat (nivelul 8 ISCED).

Organizarea și livrarea programelor de studii în învățământul superior este de competența instituțiilor 
de învățământ superior. În 2017, în țară activează 30 de instituții de învățământ superior, inclusiv 19 insti-
tuții publice și 11 – private. În municipiul Chișinău activează 26 de instituții și câte o unitate în municipiile 
Bălți, Comrat, Cahul și Taraclia (Tabelul 1). 

La începutul anului de studii 2016-2017, numărul de studenți din învățământul superior a constituit 74,7 
mii de persoane (cu excepția studenților străini), dintre care 83% își fac studiile în instituții publice. Com-
parativ cu anul de studii 2015-2016, numărul de studenți s-a redus atât în instituțiile publice (cu 4,8 mii 
de persoane sau 7,2%), cât și în cele private (cu 2,1 mii de persoane sau 14,3%).

Cheltuielile pentru educație reprezintă o componentă de bază a Bugetului Public Național, Republica 
Moldova având una din cele mai mari valori din regiune a ponderii cheltuielilor pentru educație în total 
cheltuieli bugetare și PIB. Spre exemplu în România cheltuielile pentru educație constituie cca 4% din 
PIB iar media Europeană este  de cca 5%.

2011- 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016 – 2017

Instituții total: 34 34 32 31 31 30

Instituții publice 19 19 19 19 19 19

Instituții private 15 15 13 12 12 11

Studenți la  
10 000 de 
locuitori

292 288 273 252 230 204

Tabelul nr. 1: Instituții de învățământ superior în Republica Moldova

Sursa: Ministerul Educației

Figura1: Evoluția cheltuielilor pentru educație, anii 2005-2015 

Sursa: Biroul Național de Statistică

în % față de total cheltuieli bugetare în % față de PIB
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În pofida nivelului înalt al cheltuielilor pentru educație raportate la PIB, această finanțare însă nu este 
suficientă. Această situație se datorează în primul rând ineficienței cheltuielilor și ponderii mici a PIB-
ului raportată la cap de locuitor. 

Conform unui raport publicat de către Expert–Grup3, la nivelul eficienței utilizării fondurilor publice pen-
tru educație Republica Moldova ocupă ultima poziție comparativ cu alte state din regiune. Eficiența 
redusă indică asupra faptului că nivelul actual al calității sistemului educațional putea fi obținut prin 
alocarea surselor bugetare ce au o pondere mult mai mică de 7-8% din PIB. Unul din motivele repre-
zintă faptul că pe fondul scăderii numărului de elevi/studenți volumul cheltuielilor bugetare a continuat 
să crească. Astfel în 2013 comparativ cu 2005 numărul de elevi/studenți a scăzut cu 30,6%, în timp ce 
cheltuielile bugetare, exprimate în termeni reali au crescut cu 50,7%. La rândul său, realizarea unor chel-
tuieli mai mari se explică prin evoluțiile demografice ce nu au corelat cu realizarea ajustărilor necesare în 
dimensiunile sectorului educațional. Reducerea efectivului de studenți a fost mult mai rapidă compara-
tiv cu scăderea numărului cadrelor didactice și a numărului de instituții educaționale. În anul de studii 
2014/15 față de 2000/01 numărul de elevi s-a micșorat cu 36,5%, iar numărul de instituții educaționale 
și de cadre didactice s-a diminuat cu 15,7% și 21,5%. Scăderea mai accentuată a efectivului de elevi/
studenți față de diminuarea numărului de instituții cauzează efectuarea unor cheltuieli suplimentare 
nejustificate, de exemplu: spațiile excesive în raport cu numărul de elevi/studenți implică costuri supli-
mentare pentru întreținere.

În același timp, pentru învățământul superior revine doar o mică parte din resursele totale alocate pen-
tru educație. În anul 2016 de exemplu, învățământului superior i-au revenit doar 8% din totalul cheltu-
ielilor, pe primele locuri fiind subprogramele „Educație timpurie”, „Învățământ gimnazial” și „Învățământ 
primar” (Figura 2). 

3 Studiu „Analiza cheltuielilor publice pentru sectorul educațional”. 
Disponibil: http://expert-grup.org/en/activitate/comunicate-de-presa/item/download/1415_60a8dbe70f456becc305ba8bba334cda

Managementul sectorului 
educației

Educația timpurie

Învățământ primar

Învățământ gimnazial

Învățământ liceal

Învățământ special

Învățământ profesional 
tehnic secundar

Învățământ profesional 
tehnic postsecundar

Alte programe în 
educație

Învățământ superior

1%

25%

17%

20%

8%

8%

8%

7%

6%

2%

Sursa: Plafoane CBTM 2016-2018, Ministerul Finanțelor

Figura 2: Ponderea cheltuielilor pe subprograme pentru anul 2016
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Realizarea subprogramului „Învățământ superior” se efectuează de către rețeaua de universități din Re-
publica Moldova, care se află în subordinea mai multor ministere (Ministerul Educației, Ministerul Agri-
culturii și Industriei Alimentare, Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii).

Resursele financiare alocate de stat pentru universități provin în mare parte din Bugetul de Stat, care 
este parte componentă a Bugetului Public Național. Din Figura 3 observăm că chiar dacă ponderea 
cheltuielilor pentru învățământul superior în cheltuielile totale de bază executate ale Bugetului de Stat 
este în scădere dramatică în ultimii ani, cheltuielile în valoare absolută sunt cam la același nivel în fiecare 
an,  cu o ușoară tendință de creștere. Este important de evidențiat faptul că cheltuielile au fost raportate 
la componenta de bază a Bugetului de Stat, fără a lua în calcul cheltuielile executate din mijloace sau 
fonduri speciale.

Banii insuficienți primiți de la stat, cumulați cu numărul tot mai mic de absolvenți de liceu cu diplomă 
de bacalaureat, au afundat universitățile într-o luptă pentru supraviețuire financiară, transformându-le 
de multe ori în instituții a căror prioritate este marketizarea ofertei educaționale propuse, pentru a atra-
ge cât mai mulți studenți, în detrimentul investiției în calitate și corelarea proceselor educaționale pe 
care le oferă cu nevoile pieței muncii și ale societății.

Anual, în baza Planului (comanda de stat) se alocă un anumit număr de locuri bugetare pentru institu-
țiile publice, ceea ce înseamnă că studenții care vor ocupa aceste locuri nu vor trebui să achite pentru 
studii. Baza de calcul a mijloacelor prevăzute în Legea bugetului de stat pentru serviciile educaționale 
oferite de Instituții în vederea realizării Planului (Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de speciali-
tate, o constituie volumul alocațiilor aprobate în anul precedent, ajustat la implicațiile financiare în con-
formitate cu politicile aprobate în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu din anul precedent și alți factori ce 
influențează volumul cheltuielilor, comanda de stat și la cheltuielile pentru măsuri de politici noi.

Până în acest moment, nu există o metodologie privind repartizarea locurilor bugetare la diferite uni-
versități. Totuși, conform Ministerului Educației, un accent aparte se pune pe profilul universităților (spre 
exemplu, locurile de la specialități economice să fie concentrate în instituțiile de profil economic, cele 
de la Drept – la facultăți juridice etc.) și de asemenea se pune accent pe repartizarea geografică a locuri-
lor bugetare, astfel încât și universitățile din afara Chișinăului să dispună de locuri bugetare proporțional 
cu numărul de studenți și capacitatea instituției. Capacitatea instituției este determinată în baza rapor-
tului de evaluare externă a calității efectuat de către Agenția Națională pentru Evaluarea Învățământului 

Figura 3: Evoluția cheltuielilor pentru învățământul superior în componenta de bază 
a Bugetului de Stat

Sursa: Ministerul Finanțelor

în valoare absolută față de componenta de bază a Bugetului de 
Stat, mln MDL

în % față de cheltuielile de bază ale Bugetului de Stat
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Profesional sau oricare altă agenție din afara țării care urmează să fie contractate de către instituția de 
învățământ superior.

În ultimul timp, se atestă o descreștere a numărului de locuri bugetare pentru ciclul I, Licență, în timp 
ce pentru masterat numărul de locuri rămâne cam același.

La fel, în baza Comenzii de stat, fiecărei universități i se atribuie un anumit număr de locuri care urmează 
să fie acoperite de studenții care vor achita taxa de studii, plafonând astfel numărul de studenți pe care 
îi poate înmatricula o universitate și respectiv – veniturile acesteia. Respectiv, învățământul superior, în 
mod particular, a fost analizat prin prisma identificării nivelului de implicare a statului în guvernarea uni-
versitară.  Pe de o parte Guvernul menținea plafonul de studenți pe care îi poate înmatricula o facultate, 
limitând astfel venitul acestora, pe de altă parte, acesta reducea finanțarea de la bugetul de stat. Pe de 
o parte, universitățile prestau servicii contra plată, pe de alta, activitatea lor, în cadrul legal actual, nu era 
una antreprenorială. 

Potrivit documentelor internaționale (Magna Carta Universitară 1989, Declarația de la Lisabona 2007, 
Declarația de la Bologna 1999) autonomia universitară poate fi definită ca un cadru legal în care comu-
nitatea academică (cadrele didactice, cercetătorii și studenții) își exercită libertățile academice asociate 
predării, învățării, evaluării, cercetării, producerii și transmiterii cunoștințelor, în condiții de autoconduce-
re. Astfel, prin autonomia financiară înțelegem libertatea universității de a asigura veniturile și de a aloca 
resursele financiare, de a stabili taxele de studii, taxele de cazare în cămine, taxele la prestări servicii, de 
a finanța și cofinanța cercetările universitare, de a utiliza și depozita resursele financiare, utilizând proce-
duri proprii pentru gestiune lor eficientă.

Astfel, la 22 decembrie 2012, a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 983 cu privire la modul de funcțio-
nare a instituțiilor de  învățământ superior de stat în condiții de autonomie  financiară. Odată cu schim-
barea cadrului de reglementare, o nouă etapă în dezvoltarea și modernizarea instituțiilor superioare de 
învățământ se anunța. După o perioadă de 2 ani de tranziție, începând cu 2015 universitățile au început 
să beneficieze pe larg de conceptul de autonomie financiară.

Figura 4: Evoluția numărului de locuri cu finanțare bugetară la Ciclul I și Ciclul II

Sursa: Ministerul Educației

Ciclul I, Licență Ciclul II, Master
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3. Taxele de studii
În sistemul național de învățământ, taxele percepute în procesul de studii se împart în câteva categorii: 
formale (reglementate de legislație), informale (nereglementate), de studii și auxiliare (cămin, pentru 
admitere, etc).

În procesul elaborării prezentului studiu, ne-am propus să analizăm doar o parte din taxele formale re-
glementate și nereglementate. Astfel, în categoria taxelor respective intră ca categorie principală - taxele 
de studii iar din alte categorii de taxe: taxa pentru admitere,  repetarea disciplinei, taxele pentru studiile 
oferite cetățenilor străini, taxa pentru instruirea militară, taxele  și unele taxe nereglementate. În continu-
are vom analiza situația per fiecare categorie de taxe în parte.  

Taxele de studii reprezintă sumele pe care un student trebuie să le achite pentru a urma un program de 
studiu, în cazul în care costurile nu sunt suportate de stat. Prin urmare, acestea se aplică studenților de la 
forma ”la contract” și ar trebui să reprezinte valoarea costurilor resurselor investite pentru ca studentul să 
poată beneficia de activitățile prevăzute în planul de învățământ al programului. Taxele diferă de la un 
program de studiu la altul întrucât costurile pentru resursele care necesită a fi investite sunt diferite – de 
exemplu, pentru un program de filosofie este în principal nevoie de spații pentru dezbateri și cărți de 
specialitate, care sunt mai ieftine, în timp ce pentru un program de medicină este nevoie de materiale, 
aparatură și instrumente medicale, care sunt mai scumpe. 

Astfel, în opinia studenților, taxele pe care aceștia le achită pentru a urma un program de studii ar trebui 
să reflecte în primul rând cheltuielile reale ale instituției respective pentru realizarea acelui program. 
Or, tinerii care sunt la etapa de a decide ce universitate și specialitate să urmeze, sunt puși în situația 
de a face o alegere între două programe similare la două universități diferite, ambele instituții publice 
dar cu o diferență a taxelor de studii de 2000 – 3000 de lei. Întrebarea pe care și-o pun aceștia este de 
genul: „ce am de câștigat/pierdut dacă achit o taxă mai mare/mai mică pentru aceiași specialitate la o 
universitate publică?”.  

În cele ce urmează, vor fi analizate câteva taxe de studii la diferite instituții pentru a analiza cât de mult 
diferă acestea de la o universitate la alta și cât de mult influențează anumiți factori subiectivi aceste 
diferențe.

Figura 5: Taxele de studii la specialitatea Business și Administrare, anul de studii 2016-17

Sursa: site-urile web ale instituțiilor, informațiile oferite de universități în urma solicitărilor ASM
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Conform graficului de mai sus, putem constata o situație cel puțin curioasă. La cele două universități 
regionale incluse în acest grafic (USCH și USARB), taxele pentru specialitatea Business și Administrare 
sunt cele mai mari. De asemenea, Universitatea Tehnică a Moldovei, care prin definiție are un profil 
tehnic, percepe o taxă mai mare decât Academia de Studii Economice, al cărei profil de bază este cel 
economic. La Universitatea Agrară, pe de altă parte, poți să obții diploma de licență a acestei specialități 
achitând doar 6700 de lei sau cu 1300 de lei mai puțin decât la UTM.

Taxele de studii pentru viitorii juriști variază de la  7300 lei la Universitatea Agrară (cea mai mică taxă) sau 
10000 la Universitatea de Stat (cea mai mare taxă). Diferența de 2700 lei este ciudată pentru studenți, 
aceștia pornind de la principiul că taxa trebuie să acopere cheltuielile universității pentru oferirea acelui 
program. Astfel, aceștia nu pot să își explice care costuri sunt acoperite de taxa pe care o achită aceștia 
și cum o altă universitate poate să pună în aplicare un program similar cu aproximativ 30% mai iteftin.

Figura 6: Taxele de studii la specialitatea Drept, anul de studii 2016-2017

Sursa: site-urile web ale instituțiilor, informațiile oferite de universități în urma solicitărilor ASM

Taxa de studii, MDL

Figura 7: Taxele de studii la specialitatea Informatică, anul de studii 2016-2017

Sursa: site-urile web ale instituțiilor, informațiile oferite de universități în urma solicitărilor ASM
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O diferență semnificativă se atestă și în cadrul specialității Informatică. Aici taxele de studii variază de la 
4250 lei la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei până la 9000 la Universitatea Tehnică, diferen-
ță fiind mai mult decât dublă. Cu alte cuvinte, studenții pot plăti cu până la 4750 lei mai mult de la o 
universitate la alta, deși resursele investite sunt în general aceleași.

La specialitatea Contabilitate prețurile sunt cam la același nivel, mai puțin la Universitatea Agrară unde 
poți deveni licențiat în contabilitate achitând o taxă cu 1800 de lei mai mică decât la ASEM. Altfel spus, 
diferența dintre cheltuielile ASEM-ului și UASM-ului ar trebui să fie de 1800 de lei pentru fiecare student. 

În vederea uniformizării modului de stabilire a taxelor de studii și transparentizării cheltuielilor ce au dus 
la formarea acestor taxe, Ministerul Educației, în comun cu ministerele de resort, a elaborat în anul 2013 
Metodologia de calculare a taxei de studii, care cuprinde cheltuielile suportate din veniturile încasate 
din taxa de studii și mijloacele financiare alocate din componenta de bază pe perioada anului anterior 
financiar celui în curs.

Taxa de studii urma să derive din costurile medii per student pentru anul de studii în curs, separat pen-
tru fiecare domeniu, treaptă de studii și specialitate/program. Cuantumul taxei urma să se stabilească 
pentru un cursant sau audient în baza devizului de cheltuieli pentru o grupă de cursanți sau audienți 
pe toată perioada de instruire conform planurilor de studii aprobate în modul stabilit. Se propunea și o 
formulă de calcul pentru taxele de studii, care ar fi cuprins toate categoriile de cheltuieli suportate de 
universitate cu instruirea unui student. 

Totuși, această metodologie nu a fost acceptată de către reprezentanții instituțiilor de învățământ su-
perior. 

Astfel, pornind de la lipsa unei metodologii unice de calcul a taxelor de studii și de la diferențele destul 
de mari în nivelul taxelor pentru aceiași specialitate la diferite instituții, deducem că la baza acestor taxe 
nu stau costurile efective pe care le implică organizarea acelui program de studiu, ci mai degrabă reflec-
tă încă o dată marketizarea universităților și încercările lor de a profita de contexte de acest gen pentru 
a genera profit maxim de pe urma studenților.

Figura 8: Taxele de studii la specialitatea Contabilitate, anul de studii 2016-2017

Sursa: site-urile web ale instituțiilor, informațiile oferite de universități în urma solicitărilor ASM
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4.1. TAXE PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIE

Universitățile publice în prezent beneficiază de 2 surse principale de venit: de la bugetul de stat și din 
surse private. Astfel la baza metodologiei de finanțare anuală de la buget stă principiul „finanțarea ur-
mează studentul”. Universităților publice li se repartizează locurile de finanțare de la buget pe speciali-
tăți, ulterior se alocă suma de bani de la bugetul de stat.  Din sursele private principala sursă o constituie 
mijloacele provenite din taxele de studii sau de instruire aplicate studenților ciclului I și II, rezidenților, 
doctoranzilor precum și alte taxe percepute în universități.

Insuficiența surselor financiare alocate de la Bugetul de stat pune administrația universităților în situația 
de a identifica și percepe și alte taxe.

Actualmente, universitățile pot stabili și alte taxe decât cele pentru școlarizare, cum ar fi cele pentru 
cazarea în căminele universității, repetarea disciplinei, admitere etc.

Deși dispun de autonomie financiară, universitățile mai trebuie să respecte și principiul responsabilității 
publice în activitatea pe care o desfășoară. Astfel, în anul 2015, Guvernul a emis o hotărâre prin care se 
reglementează lucrările și serviciile prestate contra plată de către universitățile din subordinea Ministeru-
lui Educației și cuantumurile acestora4. Anexa 1 a acestei hotărâri reprezintă lista tuturor serviciilor pentru 
care poate fi percepută o taxă de la studenți din partea universităților publice.

În continuare ne propunem să analizăm principalele taxe, cuantumul acestora precum și motivul dife-
rențierii acestora între universități.

Astfel, în perioada decembrie 2016 – ianuarie 2017, din partea Alianței Studenților din Moldova au fost 
expediate demersuri oficiale către 8 universități publice din țară în vederea obținerii informației privind 
taxele percepute de către acestea de la studenți. Prin urmare, în lista universităților au fost incluse ur-
mătoarele instituții: 

1. Universitatea Agrară de Stat din Republica Moldova; 

2. Universitatea Tehnică a Moldovei;

3. Universitatea de Stat din Moldova; 

4. Academia de Studii Economice din Moldova; 

5. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”; 

6. Universitatea Academiei de Științe a Moldovei;

7. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; 

8. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din or. Cahul.

Procesul de colectare și recepționare a răspunsurilor la demersurile adresate universităților a durat circa 
2 săptămâni. Din numărul total de universități vizate, au răspuns la solicitări 6 universități din numărul 
total de 8, acestea fiind: Universitatea Agrară de Stat din Republica Moldova, US „Alecu Russo” din Bălți, 
USMF „Nicolae Testemițanu”, ASEM, Un AȘM și UTM. La capitolul transparența și calitatea răspunsurilor 
expediate, unele universități au prezentat răspunsuri la toate categoriile de taxe care au fost indicate, 
metodologia de calcul și dacă se percep sau nu aceste taxe în universitățile lor, pe când alte universități 
fie n-au răspuns deloc la demersul adresat fie au omis să răspundă la anumite categorii de taxe. Per 
ansamblu, sintetizând informația primită am ajuns la concluzia că universitățile la anumite categorii de 
taxe nu au stabilită o metodologie de calcul al taxelor percepute iar principiul colectării acestora fiind 
la discreția administrației instituției de învățământ.În acest sens, de la universitățile enumerate, a fost 
solicitată informația privind taxele percepute de către acestea (conform anexei 1 din HG 872 din 21.12.15):

Taxele pentru repetarea disciplinei;

Servicii de perfectare a documentelor la admitere;

4 Hotărârea de Guvern cu privire la lucrările și serviciile contra plată, mărimea  tarifelor la servicii, modul de formare și utilizare a 
veniturilor colectate de către autoritățile/instituțiile subordonate Ministerului Educației. 
Disponibil: http://lex.justice.md/md/362485/
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Organizarea cursurilor de instruire militară în instituțiile de învățământ care au catedre 
militare;

Studiile cu taxă ale cetățenilor străini, pe specialități,  studenți ai ciclurilor I și II în insti-
tuțiile de învățământ superior (toate specialitățile);

4.1.1. Taxele pentru repetarea disciplinei

Taxele pentru repetarea disciplinei se percep de la studenții care fie nu au frecventat numărul de ore 
prevăzute în curriculum, fie nu au susținut examenul din variate motive. Prin urmare, această categorie 
de taxe nu se încadrează în activitățile obișnuite prevăzute într-un program de studiu. Conform legislați-
ei, universitățile au libertatea de a alege modalitatea și metodologia colectării taxelor respective.

Analizând graficul de mai sus, constatăm că unele universități percep taxe de la studenți pentru repe-
tarea disciplinei iar altele nu. Criteriile și cuantumul taxelor respective diferă de la o universitate la alta. 
De regulă administrațiile instituțiilor de învățământ declară că soluționarea situațiilor când studenții 
n-au promovat o disciplină este una costisitoare din punct de vedere financiar și temporal. Procesul de 
repetare a disciplinei este stabilit în actele de ordine interioară ale universităților precum: Regulamentul 
de organizare și funcționare a procesului de învățământ bazat pe sistemul de credite transferabile sau 
Regulamentul privind lichidarea restanțelor academice etc.567

Dat fiind faptul că universitățile sunt instituțiile abilitate cu rolul de a educa tânăra generație, acestea nu 
ar trebui să facă profit din perceperea taxelor respective. Sumele colectate ar trebui să acopere strictul 
necesar pentru instruirea, reexaminarea și promovarea studentului, fără a stabili și o marjă de profit.

Diferențele privind cuantumul sumelor percepute este destul de mare de la o universitate la alta. Spre 
exemplu, din grafic poate fi dedus faptul că unele universități în general nu percep taxă pentru repeta-
rea disciplinei, altele 344 (Un AȘM) lei sau 125 lei per punct credit (ASEM). O diferență destul de semni-
ficativă la prima vedere.

Având în vedere diferențele majore între cuantumul taxelor pentru repetarea disciplinei, nu este clar de 
ce unele universități nu consideră necesar de a percepe taxe pentru categoria respectivă de servicii iar 
altele percep aceste sume. 

Cu toate că prin perceperea taxei respective administrațiile universităților declară că încearcă „reeduca-
rea” studenților cu reușite mai „modeste”, în realitate acest mecanism ar putea fi o metodă suplimentară 
de a obține profit de la studenții din cadrul universității.

5 http://www.utm.md/metrolog/studii/ECTS2.html
6 http://www.utm.md/edu/legal/ects_utm/3.html
7 http://usm.md/wp-content/uploads/2014/11/Regulament-de-lichidare-a-restantelor-academice.pdf

Figura 9: Taxele pentru repetarea disciplinei

Sursa: răspunsurile oficiale la demersurile expediate către universități

*La ASEM se percepe 125 lei per punct Credit.
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4.1.2. Taxele percepute pentru serviciile de perfectare a documentelor la admiterea în învățământul 
superior și profesional tehnic post secundar. 

Taxele pentru perfectarea documentelor la admiterea în învățământul superior și tehnic post secundar 
se aplică pentru toți doritorii de a se înscrie la universitate. Teoretic acestea ar trebui să acopere cheltu-
ielile prevăzute pentru remunerația personalului care se ocupă de admitere și pentru resursele utilizate, 
care nu ar trebui să depășească suma de câțiva lei. 

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea admiterii la studii8 (pct. 37, lit. o), universitățile pot 
să perceapă o taxă care ar acoperi cheltuielile aferente procesului de admitere. Un aspect interesant 
constă în faptul că nicăieri în legislație nu este prevăzută metodologia de calcul a taxei respective și care 
anume cheltuieli trebuie să acopere aceasta. Astfel, sumele variază de la 30 lei la Universități ca UnAȘM 
și UASM, până la 50 sau 70 lei la ASEM, USMF (pentru doctorat și rezidențiat – 100 lei) sau UTM. 

Dacă ar fi să facem un exercițiu logic, presupunem că taxele respective urmează a fi cheltuite pentru 
crearea dosarului personal al studentului, înregistrarea în registrul universității sau facultăților, copii ale 
documentelor etc. Considerăm că sumele percepute depășesc costul real al necesităților care în realita-
te ar trebui să constituie o sumă mai mică. Prin urmare, taxa respectivă s-ar putea transforma ușor într-o 
afacere profitabilă în cadrul unei universități prestigioase cu o cerere mare pe piață.

8 Regulament-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență  pentru anul universitar 2016-2017. 
Disponibil:  http://www.edu.gov.md/sites/default/files/regulament_admiterea_la_licenta_2016_0.pdf 

Figura 10. Taxele pentru admitere

Sursa: răspunsurile oficiale la demersurile expediate către universități

Taxa de admitere, MDL
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4.1.3. Taxele pentru organizarea cursurilor de instruire militară

În temeiul legii Nr. 1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei este 
stabilit că o altă formă de pregătire a cetățenilor pentru apărarea Patriei o constituie și instruirea la ca-
tedrele militare9. Cursul de instruire la catedră este o formă a serviciului militar echivalentă serviciului cu 
termen redus la absolvirea universității.

Practic pe lângă fiecare universitate majoră din țară sunt constituite Catedre militare. Activitatea cate-
drelor din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat este reglementată prin Hotărâre de Guvern 
10 care stabilește structura, atribuțiile precum și alte aspecte ce țin de planificarea și instruirea studenților 
la catedrele nominalizate. Totodată, în pct. 38 lit. d) și f) din Regulamentului hotărârii respective, este 
menționat că Instituția de învățământ (în colaborare cu Catedra Militară) are atribuția de a: încheia con-
tractele prevăzute de regulament în conformitate cu legislația în vigoare și de a aloca în baza acordului 
de colaborare reciprocă, locuri pentru studii, cu finanțare din contul veniturilor colectate.

Din graficul de mai sus, vedem diferența privind taxele percepute pentru această instruire. Cea mai 
mică taxă este percepută la UTM, cu excepția USMF unde nu se percepe taxă pentru catedră, iar cea 
mai mare la universități ca ASEM (2111 lei – pentru bărbați, inclusiv Comisia medicală) și USARB (2625 lei 
pentru  persoane din alte instituții). 

Analizând graficul apare întrebarea, de ce diferă cuantumul sumei percepute de la o universitate la alta, 
mai ales că metodologia și curricula de predare este similară, lista de acte care trebuie întocmite este 
uniformizată, expertiza medico-militară este similară, numărul de ore petrecute pe poligon sunt aceleași 
iar dotarea cu echipament militar este identică.

4.1.4. Taxele pentru studiile cetățenilor străini, pe specialități, studenți ai ciclurilor I și II în instituțiile 
de învățământ superior;

Taxele de studii pentru cetățenii străini reprezintă o categorie aparte de sume percepute de la studenți. 
Regimul juridic al categoriei respective este reglementat printr-un Regulament aprobat atât prin Hotă-
râre de Guvern11, cât și în alte acte normative. Astfel, conform acestui Regulament, străinii înmatriculați în 
instituțiile de învățământ din RM, vor suporta cheltuielile pentru serviciile prestate, conform contractelor 
încheiate cu instituția de învățământ.

În toate universitățile chestionate, constatăm că cuantumul taxelor pentru studii este vădit mai mare 
față de  cele percepute de la studenții cu cetățenia Republicii Moldova. În majoritatea cazurilor, cuantu-
mul taxelor de studii pentru studenții internaționali este de mărime dublă față de studenții originari din 

9 Legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei. Disponibilă: http://lex.justice.md/md/312749/
10 Hotărâre despre aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea catedrelor militare din cadrul instituțiilor de învățămînt 
superior de stat. Disponibilă: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296522
11  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la instruirea străinilor în instituțiile de învățămînt din Repu-
blica Moldova. Disponibil: http://lex.justice.md/md/295251/

Figura 11. Taxele pentru organizarea cursurilor de instruire militară

Sursa: răspunsurile oficiale la demersurile expediate către universități

Taxa pentru catedra militară, MDL
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RM. Spre exemplu, la UTM, taxa este una fixă, în sumă de 30.000 MDL pentru toate specialitățile12. Cea 
mai mică taxă este percepută la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, dat fiind faptul că taxa pentru 
studiile pe bază de contract la această universitate este printre cele mai mici din țară. Cea mai mare taxă 
este percepută la universitatea USMF unde costul diferă în funcție de limba de predare și variază între 
2950 și 4200 de euro.

Considerăm că costul mai ridicat pentru școlarizare pentru un student străin față de un student ordinar 
din Republica Moldova este argumentat prin limba străină de predare, perfectarea actelor într-o limbă 
străină etc. 

O situație similară și o asemenea practică întâlnim nu doar în Republica Moldova, ci și la alte țări din 
regiune. Spre exemplu, în România sau Ucraina13, taxele de studii pentru cetățenii străini sunt cu cca 
50-100% mai mari față de cetățenii statului respectiv. Situația respectivă nu se aplică în cazul când sta-
tul respectiv are semnate Acorduri sau Tratate bilaterale cu statul de unde este originar studentul (fapt 
prevăzut și în regulamentul autohton), în vederea cooperării în domeniul educațional.  În cazul respectiv 
taxa pentru studii este similară cu cea a studenților locali (ex. cetățenii basarabeni care își fac studiile în 
România sau cetățenii UE care au dreptul la studii în aceleași condiții cu cele prevăzute de lege pentru 
cetățenii țării de studii).

Conform unui Raport al Ministerului Educației din RM, în anul 2016 erau înmatriculați 4369 de studenți 
internaționali din 52 de state ale lumii.14

4.2. TAXELE NEREGLEMENTATE
În această categorie au fost incluse unele taxe care nu sunt prevăzute de legislație dar care se percep în 
mod oficial sau neoficial de către unele universități.

Pentru identificarea taxelor menționate s-a organizat un focus grup tematic cu un grup de studenți 
care-și fac studiile în diferite universități din țară. Astfel, în urma organizării focus grupului s-au identificat 
un șir de probleme cu care se confruntă studenții și s-au identificat un număr de taxe neoficiale și nere-
glementate percepute de către universități. Printre principalele taxe identificate sunt:

1. Taxa pentru sindicate. Organizațiile sindicale sunt acele organizații al cărui scop este protejarea drep-
turilor membrilor acestora. Deseori în cadrul acestor organizații este percepută o taxă bănească lunară 
sau anuală în calitate de membru sindical. Deși Constituția RM prevede că cetățenii se pot asocia liber 
în partide și în alte organizații politice, deseori întâlnim situații când studenții sunt impuși să se asocieze 
în astfel de organizații. Prin urmare, în cadrul focus grupului, un grup de studenți care-și fac studiile la 
UASM au declarat că au fost impuși de circumstanțe să se asocieze la organizația sindicală a universității 
deoarece fără carnet sindical nu puteau să obțină un loc în cămin. 

2. Taxa pentru eliberarea certificatului confirmativ de studiu. În urma răspunsurilor din partea univer-
sităților ca urmare a demersurilor expediate, am constatat că universitățile nu percep taxe pentru acest 
serviciu. În pofida acestui fapt, unii studenți au declarat că universitatea la care își fac studiile percep 
neoficial pentru serviciul respectiv sume de la 5 până la 20 de lei.

3. Taxa pentru salubrizare în cămin. Pentru a asigura o curățenie mai bună în cămin, studenții sunt 
uneori impuși de administratorul căminului să achite o sumă suplimentară celei oficiale pentru cămin. 
Cu acești bani, administratorul căminului stabilește o înțelegere neformală cu persoana responsabilă de 
curățenie pentru a-i suplini salariul legal al acesteia/acestuia în schimbul efectuării unei curățenii mai 
bune. În cadrul focus grupului, un grup de studenți au declarat că în cadrul căminului în care erau cazați 
se percepea o taxă de cca 300 lei/an pentru acest lucru. Cu toate că studenții nu erau împotriva acestei 
taxe, nedumerirea acestora este de ce această taxă nu este inclusă în prețul pentru cazare în cămin și 
respectiv nu este contabilizată. Totodată dacă raportăm această sumă la cca 2000 lei cât costă cazarea 
anuală într-un cămin atunci constatăm că acest serviciu costă cam 15% din costul pentru cazare.

4. Taxa pentru carnete și permise. În taxa pentru școlarizare ar trebui să fie incluse toate serviciile 
pentru un proces normal de studiu cât și de recreere. În pofida acestui fapt, studenții au declarat că în 
cadrul universităților în care-și fac studiile se percept diferite taxe pentru perfectarea și eliberarea dife-
ritor carnete sau legitimații. Astfel, unii studenți au afirmat că în universitatea lor se percep bani pentru 
perfectarea carnetului de acces în bibliotecă iar alți studenți au afirmat că pentru accesul în căminul 
studențesc aceștia trebuia să-și perfecteze un carnet pentru acces în cămin care costă bani. La categoria 
respectivă, conchidem că sumele percepute pentru diferite „acte confirmative” variază între 10-30 lei.

12 Taxele de studii la Universitatea Tehnică a Moldovei în anul academic 2016-2017.  
Disponibil: http://utm.md/wp-content/uploads/2015/08/Taxele-de-studii-pentru-studen-i-str-ini.pdf
13  Taxele de studii la Academia de Studii Economice din România în anul universitar 2015-2016. 
Disponibil: http://mefc.ase.ro/media/default/baza%20legislativa/2015/taxe20152016.pdf  
14  Raportul de activitate al Ministerului Educației pentru anul 2016.  
Disponibil: http://www.edu.gov.md/sites/default/files/varianta_finala_raport_me_2016.pdf
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5. Concluzii și recomandări
În urma analizei contextului de finanțare a universităților și locul studenților în această ecuație, s-a iden-
tificat un mecanism deficitar de asigurare a transparenței și a principiului de responsabilitate publică a 
instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. 

Astfel, din cauza finanțării slabe a învățământului superior are de suferit nu numai calitatea procesului 
educațional, cât și studenții, odată ce aceștia sunt nevoiți să achite taxe tot mai mari și ai diverse, fără a 
sesiza anumite îmbunătățiri ca urmare a acestor plăți. Universitățile, activând în condițiile de autonomie 
financiară sunt puse în situația de a profita de orice sursă aducătoare de venit, inclusiv prin creșterea 
taxelor percepute de la studenți. Fie că vorbim de taxele de studii, sau taxele de cazare sau oricare alte 
servicii prestate de universități, cuantumul acestora nu este justificat de costurile pe care le presupune 
acel serviciu. 

Referitor la taxele de studii observăm că plata pentru același program de studiu diferă substanțial de la 
o universitate la alta și nu neapărat reflectă costurile pe care le au universități cu livrarea acelui program 
de studii.  Astfel, taxele sunt stabilite în mare parte în funcție de prestigiul universității și condițiile de 
piață în care fiecare instituție de învățământ trebuie să se poziționeze cât mai competitiv. De asemenea, 
universitățile jonglează cu aceste taxe, acoperind cheltuielile unui program mai costisitor sau nepopular 
în rândul studenților pentru care se stabilesc taxe mai mici prin suprataxarea altor specialități populare 
în rândul studenților (economie, drept) sau cele cu profil îngust, la care universitatea are un fel de „mo-
nopol” (specialitățile tehnice, agricole, medicale).  

Inexistența unei metodologii privind repartizarea locurilor bugetare între diferite instituții de învățământ 
lasă loc pentru anumite decizii subiective de alocare a locurilor bugetare. Acest fapt poate să acționeze 
în detrimentul calității studiilor, odată ce anumite universități vor primi locuri bugetare în baza faptului 
că sunt universități regionale sau locale de exemplu și nu pentru că ar merita numărul de locuri buge-
tare atribuite. 

Nici celelalte taxe percepute de universități nu sunt neapărat justificate prin cheltuielile reale care ar 
trebui să le acopere. Astfel, aceste taxe pot să fie uneori și de 2 ori mai mari de la universitate la universi-
tate, asta în condițiile în care cheltuielile ar trebui să fie practic similare. Un exemplu elocvent sunt taxele 
pentru repetarea disciplinei, care variază foarte mult între universități, în timp ce unele nu percep deloc 
astfel de taxe. 

Existența unor taxe neformale sau chiar și ilegale face ca povara financiară să fie și mai mare pentru stu-
denți. Mai mult, imprevizibilitatea acestora poate contribui și la abandonul universitar odată ce studenții 
nu pot să își mai permită luxul absolvirii unei facultăți.  

În acest sens, Alianța Studenților din Moldova vine cu următoarele propuneri: 

Către Guvern și Ministerul Educației: 

Eficientizarea cheltuielilor pentru învățământul superior prin comasarea unor univer-
sități/specialități, care ar reduce din supradimensionarea sistemului de învățământ 
superior și ar permite direcționarea resurselor financiare obținute spre dezvoltarea ac-
tivității academice.  

Relansarea dezbaterilor privind adoptarea unei metodologii unice privind calculul 
taxelor de studii. Această metodologie ar face mult mai transparent modul în care 
sunt stabilite taxele de către universități iar studenții ar putea să înțeleagă de ce un 
program care presupune existența laboratoarelor sau altor echipamente costă mai 
scump decât altul care nu presupune aceste lucruri. De asemenea, dacă o studenții 
vor plăti o taxă mai mare pentru un program de studii, aceste resurse ar fi investite fie 
în dezvoltarea bazei tehnico-materiale pentru acel curs, fie în dezvoltarea unor instru-
mente motivaționale pentru profesorii care predau acel curs, aceasta fiind o proporți-
onalitate directă a taxei plătite de student cu beneficiul obținut de acesta.  t

Către Universități:

Reprezentanților instituțiilor de învățământ le recomandăm să ia în calcul că studenții 
sunt o categorie socială vulnerabilă, care are nevoie de suport în parcurgerea traseului 
educațional. Astfel, asigurarea unui raport echitabil între prețul și calitatea serviciilor 
educaționale oferite și limitarea la maximum a taxelor neformale aferente procesului 
educațional ar reprezenta un sprijin major pentru studenți și nu în ultimul rând, pen-
tru îmbunătățirea și modernizarea sistemului de învățământ superior.  

În acest sens, recomandăm universităților să se folosească de acest studiu pentru a ob-
serva neconcordanțele care există între aceleași taxe între diferite universități din țară 
și pentru a conștientiza lipsa de corelare a valorii taxelor cu costurile reale ale serviciilor 
pe care le oferă.
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