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Principalele domenii de asigurare a calităţii în instituţia de învăţământ superior sunt: capacitatea instituţională, efica-

citatea educaţională, managementul calităţii. Principiile, valorile şi normele comunităţii academice ale Universităţii de 
Stat din Moldova sunt reflectate în Codul de Etică, care este un ghid de integritate academică, un cod deontologic, un 
angajament moral al Universităţii de Stat din Moldova în faţa tuturor membrilor săi, dar şi în faţa societăţii, cod care a 
fost întocmit conform prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi care îşi găseşte reflectare în Codul Educaţiei. 

Cuvinte-cheie: capacitate instituţională, eficacitate educaţională, management al calităţii, Cod de Etică, Tehnica 
securităţii în laborator. 

  
THE CODE OF ETHICS, ACADEMIC INTEGRITY AND THE QUALITY OF EDUCATION AT 
MOLDOVA STATE UNIVERSITY 
The main areas of quality assurance in higher education institution are: institutional capacity, educational effectiveness, 

quality management. Principles, values and rules of Moldova State University academic community are reflected in the 
Code of Ethics, which is a guide to academic integrity, an ethics code, a moral commitment to the company, code that 
was compiled in accordance with the provisions of the Constitution of the Republic of Moldova and finds reflection in 
the Education Code. 

Keywords: institutional capacity, educational effectiveness, quality management, Code of Ethics, Security technique 
in the laboratory. 

 
  
Introducere 
În ultimii douăzeci de ani constatăm înfiinţarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a unui 

număr exagerat de mare de instituţii de învăţământ superior (28 de universităţi), ceea ce este în dezacord cu 
numărul în scădere dinamic-consistentă al absolvenţilor BAC, care ar urma să-şi continue studiile. Aceeaşi 
situaţie se atestă şi la nivel preuniversitar. Astfel, comparativ cu anul 1990, în prezent numărul de elevi a 
scăzut cu 50%, numărul cadrelor didactice – cu 37%, iar numărul instituţiilor rămâne încă a fi mărit, fiind 
scăzut doar cu 14% [1]. De menţionat în acest context că Ministerul Educaţiei a iniţiat şi a pus în aplicare o 
campanie de optimizare a funcţionalizării instituţiilor preuniversitare, în prim plan fiind reducerea celor cu 
un număr insuficient de elevi. În mod similar urmează a fi reduse şi unele instituţii de învăţământ superior, 
motivul fiind nu doar aspectul cantitativ, ci şi cel calitativ.  

În baza căror argumente specificate se va proceda la optimizare?  
Evident, argumentele rezultă din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea instituţiei publice, 

elaborat şi aplicat de către Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova, a cărui misiune este de a 
realiza controlul corespunzător, de a stabili nivelul, calitatea, funcţionalitatea acestor instituţii [2].  

Universitatea de Stat din Moldova a trecut cu succes recentul proces de acreditare în aspectul cercetărilor 
ştiinţifice. Conform relatărilor Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare, dispun de acreditare ştiinţifică 
doar 64% din numărul total de instituţii de învăţământ superior. Actualmente, toate instituţiile de învăţământ 
superior se pregătesc pentru următoarea acreditare internă şi externă, ceea ce va permite o selectare a lor după 
principiul performanţei în domeniul studiilor şi al cercetărilor ştiinţifice.  

Către sfârşitul anului 2014 a fost adoptat Codul Educaţiei, care prevede promovarea studiilor pe tot par-
cursul vieţii, asigurarea legăturii cu piaţa muncii, instituirea unui sistem de asigurare, monitorizare şi evaluare 
a calităţii în educaţie, susţinerea şi motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea educaţiei de calitate. 

Domenii de asigurare a calităţii 
Calitatea în învăţământul superior este ansamblul de caracteristici ale unui program de studii în conformi-

tate cu domeniile de pregătire, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor în raport cu studiile de 
calitate [1].  
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Principalele domenii de asigurare a calităţii în instituţia de învăţământ superior sunt:  
− capacitatea instituţională,  
− eficacitatea educaţională,  
− managementul calităţii. 
Capacitatea instituţională presupune în mod obligatoriu o organizare unită a părţilor constitutive şi un 

sistem eficient de conducere şi administrare, o bază materială corespunzătoare şi, desigur, resursele financiare 
necesare pentru o funcţionare stabilă pe termenul asumat, precum şi resursele umane ca bază a sistemului 
educaţional pentru realizarea obiectivelor propuse. 

Eficacitatea educaţională este referită la organizarea procesului de predare-învăţare-evaluare şi de cerce-
tare în funcţie de planurile întocmite de studii, curriculele pe discipline, metodele şi tehnicile de predare, 
criteriile de evaluare corespunzătoare, de proiectare a obiectivelor şi a rezultatelor scontate corelate la etapele 
temporale de studii (I – licenţa într-un anumit domeniu, II – masterat sau III – doctorat). 

Managementul calităţii se bazează pe strategiile, prin care instituţia demonstrează că îşi evaluează corect 
performanţele, că menţine şi dezvoltă procesul educaţional, că asigură o calitate înaltă a educaţiei orientate 
spre învăţare şi cercetare. 

Toate cele trei importante domenii asigură calitate doar printr-o deplină concordanţă (Fig.1). 
 

 
Fig.1. Coerenţa dintre domeniile de asigurare a calităţii în procesul educaţional. 

  
La etapa actuală, în calea sa de aderare la Uniunea Europeană, Republica Moldova insistă asupra unui 

nivel înalt al calităţii învăţământului. Aspiraţiile de după anul 1990 pentru o integritate academică consistentă 
a Universităţii de Stat din Moldova, relaţiile stabilite cu unele renumite centre universitare de peste hotare, 
schimbul de experienţă în aspect extins, precum şi colaborarea în domeniul cercetărilor ştiinţifice, toate  
în ansamblu au contribuit la cunoaşterea acestei instituţii în lume şi la aderarea ei (în 2005) la Asociaţia 
Internaţională a Universităţilor şi la Declaraţia de la Bologna.  

Misiunea de bază a personalului implicat în activităţile didactice şi ştiinţifice este de a contribui la forma-
rea generală, formarea profesională iniţială şi continuă în conformitate cu standardele educaţionale.  

Principiile, valorile şi normele comunităţii academice a Universităţii de Stat din Moldova sunt reflectate 
în Codul de Etică, aprobat în şedinţa Senatului din 25 decembrie 2007 [3]. Prezentul cod este cu funcţia de 
ghid de integritate academică, un cod deontologic oferit ca set de reguli ce reprezintă responsabilităţile fiecă-
rui individ sau grup, un angajament moral al USM în faţa societăţii, cod care a fost întocmit conform preve-
derilor Constituţiei Republicii Moldova. 

Importanţa şi realitatea aplicabilităţii Codului de Etică. Dat fiind că Codul de Etică al Universităţii de 
Stat din Moldova reprezintă un contract moral între membrii comunităţii universitare (cadrele didactice, 
studenţii, personalul administrativ etc.), care implică anumite responsabilităţi ale acestor membri, reiese că 
acest contract este unul dintre indicatorii importanţi ai Universităţii de Stat din Moldova şi, prin urmare, el 
trebuie pus pe masa fiecărei persoane chiar din momentul când aceasta trece pragul USM, fie în calitate de 
student, cadru didactic, manager etc.  

Conform datelor anchetării (aa. 2013 şi 2014) studenţilor anului III de la Facultatea de Chimie şi Tehno-
logie Chimică, aceştia au luat cunoştinţă de Codul de Etică al Universităţii de Stat din Moldova spre sfârşitul 
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studiilor de Licenţă, în cadrul cursului Etică Profesională (a. III, semestrul 2). Astfel, după ce au studiat prin-
cipiile şi normele generale şi particulare ale eticii universitare, studenţii şi-au schimbat viziunea asupra insti-
tuţiei, concluzionând că Universitatea de Stat din Moldova este o universitate de performanţă. Însuşind pozi-
ţiile de bază ale Codului Educaţiei, studenţii au înţeles ce reprezintă libertatea academică, autonomia perso-
nală, dreptatea şi echitatea, transparenţa şi confidenţialitatea, integritatea academică şi anticorupţia. Cu multă 
atenţie a fost discutat art.12 Onestitatea şi corectitudunea intelectuală, prin care se atenţionează că la Univer-
sitatea de Stat din Moldova este interzisă orice formă de fraudă intelectuală, inclusiv copiatul, plagiatul, sub-
stituirea lucrărilor etc.  

De menţionat, însă, că prevederile Codului de Etică al Universităţii de Stat din Moldova rămân a fi bine 
cunoscute şi aplicate doar de către unii membri ai Senatului. Poate de aceea la unele facultăţi se atestă situaţii 
de conflict între cadrele didactice sau între studenţi şi profesori, calificate drept încălcare a libertăţii academice 
(atacuri personale sau afirmaţii defăimătoare la adresa altor membri ai comunităţii academice), care periodic 
sunt discutate şi clarificate în cadrul Comisiei universitare pentru Juridică şi Etică.  

Precum se ştie, în momentul angajării la serviciu, persoana urmează să completeze şi să semneze obliga-
toriu Cererea de angajare şi Contractul Individual de Muncă. Pentru cadrele didactice, în scopul asigurării 
unui învăţământ de calitate, este important şi Codul de Etică al Universităţii de Stat din Moldova. Misiunea 
decanului, a şefilor de departamente, a membrilor Consiliului de Calitate, ca reprezentanţi ai tuturor facultăţi-
lor, este de a aduce la cunoştinţa tuturor cadrelor didactice importanţa şi conţinutul acestui Cod Deontologic 
chiar din momentul angajării lor la facultate. Cu certitudine, cunoscând ansamblul normelor de conduită şi al 
obligaţiunilor profesionale, membrii comunităţii Universităţii de Stat din Moldova vor menţine sus calitatea 
procesului de învăţământ şi vor evita situaţiile de conflict în relaţiile profesor-profesor, profesor-student, 
student-student, şef-subaltern etc. 

Dat fiind că chimia este un domeniu teoretico-experimental, pregătirea tinerilor specialişti în cadrul 
Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică implică în mod obligatoriu activităţi experimentale, realizarea 
lucrărilor practice. Cadrele didactice şi studenţii sunt acceptaţi în laborator numai după ce au studiat, au semnat 
şi aplicat Regulile de lucru şi Tehnica securităţii în laborator pentru domeniul dat de chimie (anorganică, 
analitică, organică, tehnologică etc.). Evident, aceste reguli sunt aduse, într-o formă mai redusă, la cunoştinţa 
tinerilor chiar din momentul când încep să studieze chimia la nivel gimnazial (clasa a 7-a), continuând să le 
aprofundeze în clasele 8-12 [4, 5]. Pentru fiecare laborant ce urmează să asigure lucrările de laborator cu 
vesela, utilajul şi reactivii necesari sunt editate Fişe de post speciale pentru lucrul experimental. 

Fişa de post cuprinde responsabilităţile de serviciu ale laborantului. Obligativitatea în respectarea acestor 
condiţii este legată de faptul că încălcarea tehnicii securităţii şi a regulilor de lucru în laborator (situaţii care 
uneori pot fi urmărite şi în viaţa de toate zilele în afara laboratorului) duce la urmări grave. Alături de obliga-
ţiuni, fişa cuprinde, evident, şi drepturile angajatului.  

Concluzii. Funcţionalitatea de nivel înalt este cea mai de preţ misiune a Universităţii de Stat din Moldova. 
Aceasta poate fi asigurată prin obiectivele înaintate de menţinere stabilă a capacităţii instituţionale, a eficaci-
tăţii educaţionale, a managementului calităţii. La realizarea acestor obiective pot contribui colectivele înche-
gate de cadre didactice de la toate facultăţile, managerii şi studenţii Universităţii de Stat din Moldova fiind 
informaţi, competenţi, dotaţi şi implicaţi responsabil în procesul educaţional şi în realizarea cercetărilor ştiin-
ţifice. În urma realizării Procesului de acreditare internă şi externă, urmează a fi stabilit nivelul de concurenţă 
a Universităţii de Stat din Moldova comparativ cu alte instituţii de învăţământ superior. 
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