
 

seminţe din Moldova. Pentru alte cereale, "Selecţia" oferă specii polenizate liber de grâu, orz, care se 
bucură de popularitate printre producătorii mici (care cultivă mai puţin de 50 de hectare).   

– pe parcursul ultimilor şapte ani calitatea cerealelor s-a îmbunătăţit, însă rămâne a fi foarte variabilă. 
În urma acestor concluzii putem formula următoarele propuneri: 
1. diversificarea culturilor cerealiere prin majorarea suprafeţelor de alte culturi cerealiere în afară de 

grîu şi porumb, care în final vor majora veniturile ramurii cerealelor; 
2. menţinerea şi majorarea productivităţii culturilor cerealiere nu prin majorarea suprafeţelor, dar prin 

atenuarea factorilor climaterici nefavorabili cum ar fi: masuri agrotehnice performante, soiuri rezistente, irigarea; 
3. menţinerea şi majorarea calităţii producţiei de cereale obţinute care va permite majorarea 

exporturilor de cereale. 
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Abstract: In our opinion, the sustainable development of the agriculture and rural areas in Republic of Moldova 

is generally conditioned by a number of factors including human resources with a high level of qualification and 
profesional training, occupies, a priority place. Considering the actual development level and capitalization of 
agricultural enterprises in rural areas of Republic of Moldova, that forces them to a direct confrontation with 
Western partners beeing much better positioned, both in terms of existing facilities as also the necessary human and 
financial resources, we are forced to constat and to act in reducing these gaps. 
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MATERIAL ŞI METOD Ă 
Articolul dat, a fost elaborat în baza datelor colectate de pe paginile web a Universităţii Agrare de Stat 

din Moldova, Universităţii Tehnice a Moldovei, Universităţii de Stat din Comrat cît şi a Universităţii de 
Stat Alecu Russo din Bălţi, cît şi din cadrul serviciilor de resurse umane şi secţiilor studii a acestor 
instituţii de învăţământ superior cu profil agronomic general sau parţial. În cercetarea de faţă, autorii au 
utilizat în special literatura de specialitate, cît şi un şir de metode clasice de cercetare, cum ar fi: 
comparaţiei, grupării, tabelară, cronologică, etc.  

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Dezvoltarea durabilă a agriculturii şi a spaţiului rural din Republica Moldova în general este 

condiţionată de o serie de factori dintre care resursele umane cu un nivel înalt al calificării şi pregătirii 
profesionale ocupă, după părerea noastră, un loc prioritar. Având în vedere nivelul actual de dezvoltare şi 
capitalizare a întreprinderilor agricole din mediul rural al Republicii Moldova, şi competiţia pe o piaţă 
liberă care le obligă la o confruntare directă cu partenerii occidentali mult mai bine poziţionaţi, atât din 
punct de vedere al dotărilor existente, cât şi al resurselor umane şi financiare necesare, suntem obligaţi să 
constatăm şi să acţionăm în direcţia reducerii acestor decalaje. 

Obţinerea unui nivel superior de calificare şi pregătirea profesională a managerilor şi specialiştilor din 
cadrul întreprinderilor agricole care stau la baza creării economiei agrare per ansamblu a Republicii 
Moldova, poate şi trebuie să fie impulsionată nemijlocit de către instituţiile de învăţămînt superior în 
general cît şi de cele cu profil agronomic în special. Respectiva dezvoltare a agriculturii durabile a 
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spaţiului rural rămâne pe seama acestor instituţii de învăţămînt superior agronomic, care sunt obligate să 
deţină un potenţial academic ştiinţific cît mai performant pentru a valorifica toate cunoştinţele sale 
moderne şi avansate legate de predare, învăţare, inovare şi cercetare care sunt şi trebuie să fie transmise 
următorilor generaţii de manageri şi specialişti performanţi din domeniul economiei agrare. [3] 

Corpul profesoral-didactic a unei instituţii de învăţământ superior agronomic în special, este partea 
componentă de bază a personalului universitar, de nivelul superior al calificării acestor resurse depinde în 
totalitate atât modul de desfăşurare a procesului didactic, poziţionarea ierarhică şi perspectiva de 
dezvoltare a instituţiei de învăţământ superior în general indiferent de organizaţiile care efectuează 
clasarea acestor instituţii, atât în topurile interne cât şi în cele internaţionale. Dat fiind faptul că cadrul 
didactic este figura-cheie a instituţiei de învăţământ superior, care nemijlocit este implicat în procesul 
metodico-didactic, predare-învăţare, inovare şi cercetare, respectiv, stă la baza formării într-o măsură 
oarecare a viitorilor specialişti performanţi indiferent de profilul obţinut la ridicarea diplomelor de licenţă 
cît şi de master. Totodată, ieşirea acestor absolvenţi pe piaţa forţei de muncă direct va influenţa creşterea 
sau descreşterea dezvoltării durabile a mediului rural în special cît şi a economiei naţionale în general. 
Respectiv, prezenţa unor cadre didactice performante din interiorul instituţiilor de învăţământ superior 
agronomic vor impulsiona atît dezvoltarea acestor instituţii, a viitorilor specialişti cu un nivel înalt al 
calificării cît şi a economiei agrară şi naţionale. [1] 

Potenţialul academic ştiinţific din Republica Moldova, în special cu profil agronomic este constituit din 
următoare instituţii, prezentate în tabelul 1, analiza acestor instituţii sa petrecut în anul de studii 2014-2015.  

Tabelul 1. Potenţialul academic ştiin ţific cu profil agronomic din Republica Moldova 

Institu ţia de învăţămînt superior 
(facultăţi) 

Numărul cadrelor 
didactice Ponderea, % 

1. Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
(acronim, UASM) 
- Agronomie;  
- Horticultură; 
- Economie; 
- Contabilitate; 
- Medicină Veterinară; 
- Zootehnie şi Biotehnologii; 
- Inginerie Agrară şi Transport Auto; 
- Cadastru şi Drept. 

298 81,4 

2. Universitatea Tehnică a Moldovei (acronim, UTM) 
- Tehnologie şi management în industria alimentară. 

35 9,6 

3. Universitatea de Stat din Comrat (acronim, USC) 
- Agro-tehnologii. 

18 4,9 

4. Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi 
(acronim, USARB) 
- Ştiinţe reale, economice şi ale mediului  

15 4,1 

Total 366 100% 
Sursa: Elaborat de autor în baza [4-7] 

Analizînd datele din tabelul 1, privind potenţialul academic ştiinţific cu profil agronomic din Republica 
Moldova, putem evidenţia că UASM deţine întâietatea, cu un număr de 298 cadre didactice, este şi firesc din 
motivul că această universitate acoperă practic toată aria specialităţilor şi specializărilor din acest profil 
agronomic. În cadrul acestei instituţii de învăţămînt superior sunt sistematizate opt facultăţi care sunt 
constituite din 36 de catedre. Totalitatea facultăţilor şi catedrelor de specialitate şi specializare, nemijlocit cu 
profil agronomic din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior prezentate în tabelul 1, sunt prezentate în 
tabelul 2. Respectiv, ponderea acestei instituţii din total constituie 81,4 %. Următoarea poziţie după numărul 
cadrelor didactice este ocupată de către UTM, în cadrul căreia sunt sistematizate 9 facultăţi, dintre care numai 
o singură facultate are 5 catedre, dintre care numai 3 catedre au o activitate metodico-didactică şi de cercetare 
ştiinţifică cu profil agronomic, la rîndul său aceste catedre cuprind un număr de 35 cadre didactice, ceea ce 
reprezintă 9,6 % din total. Următoarea poziţie privind numărul cadrelor didactice, este ocupată de către USC, 
care este structurată din 5 facultăţi, dintre care doar o singură facultate are 2 catedre, la fel ca şi instituţiile de 
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învăţămînt superior analizate anterior, au o activitate metodico-didactică şi de cercetare ştiinţifică cu profil 
agronomic, la rîndul său aceste catedre cuprind un număr de 18 cadre didactice, ceea ce reprezintă 4,9 % din 
total. Şi în final, USARB, această instituţie de învăţămînt superior cuprinde un număr de 4 facultăţi, dintre 
care numai o singură facultate are 4 catedre, dintre care numai o catedră are o activitate metodico-didactică şi 
de cercetare ştiinţifică cu profil agronomic, la rîndul său această catedră cuprind un număr de 15 cadre 
didactice, ceea ce reprezintă 4,1 % din total. 

Tabelul 2. Componenţa facultăţilor şi catedrelor din cadrul institu ţiilor de învăţămînt 
superior din Republica Moldova (cu profil agronomic general sau parţial) 

Institu ţia de 
învăţămînt superior Facultatea Catedra 

1. Agronomie 
1. Agroecologie şi ştiinţa solului 
2. Biologie vegetală 
3. Fitotehnie 

2. Horticultură 

4. Legumicultură 
5. Pomicultură 
6. Protecţia plantelor 
7. Silvicultură şi grădini publice 
8. Viticultură şi vinificaţie 

3. Economie 

9. Economie şi Relaţii Economice Internaţionale 
10. Finanţe şi bănci 
11. Limbi Moderne 
12. Management 
13. Marketing şi achiziţii 
14. Ştiinţe Socio-uman 
15. Turism 

4. Contabilitate 
16. Economie, Statistică şi Analiză 
17. Evidenţă Contabilă 
18. Matematică şi Informatică 

5. Medicină Veterinară 

19. Anatomia şi igiena animalelor 
20. Epizootologie 
21. Obstetrică şi chirurgie 
22. Parazitologie 
23. Terapie 

6. Zootehnie şi biotehnologii 

24. Biotehnologii şi Zootehnie 
25. Educaţie fizică şi sport 
26. Zootehnie generală 
27. Zootehnie specială 

7. Inginerie Agrară şi 
Transport Auto 

28. Electrificarea şi automatizarea mediului rural 
29. Ingineria transportului auto şi tractoare 
30. Mecanica şi bazele proiectării 
31. Mecanizarea agriculturii 
32. Mentenanţa maşinilor şi ingineria materialelor 

1. Universitatea Agrară 
de Stat din Moldova 

8. Cadastru şi Drept 

33. Cadastru şi Geodezie 
34. Drept 
35. Îmbunătăţiri funciare şi fizice 
36. Organizarea teritoriului 

2. Universitatea 
Tehnică a Moldovei 

1. Tehnologie şi Management 
în Industria Alimentară 

37. Tehnologia Produselor Alimentare 
38. Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei Publice 
39. Enologie 

3. Universitatea de Stat 
din Comrat 

1. Agro-tehnologii 
40. Tehnologia Producerii şi Prelucrării Produselor 
Agricole 
41. Horticultură 

4. Universitatea de Stat 
Alecu Russo din Bălţi 

1. Ştiinţe Reale, economice şi 
ale mediului 

42. Ştiinţe ale Naturii şi Agricologie 

Sursa: Elaborat de autor în baza [4-7] 
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Analizînd datele din tabelul 2, putem evidenţia că, conţinutul şi caracteristicile tuturor instituţiilor de 
învăţămînt superior analizate este destul de variat, privind specializarea ştiinţifică. Respectiv, toate aceste 
instituţii în întregime satisfac necesarul şi complexul areal a domeniului ştiinţelor agricole din cadrul unei 
economii agrare de piaţă, care are o tendinţă de dezvoltare a mediului rural în special cît şi a aderării la 
Uniunea Europeană, într-o perioadă cît mai scurtă de timp. 

Analizînd datele tabelului 1, putem spune cu certitudine că după numărul cadrelor didactice din cadrul 
instituţiilor de învăţămînt superior cercetate, UASM este situată pe poziţia întîi. Respectiv, ar fi logic de a 
efectua anterior şi o analiză mai detailată a instituţiei respective din punctul de vedere a structurii, dinamicii şi 
componenţei resurselor umane din această instituţie, care este principala şi cea mai importantă resursă din 
cadrul unei instituţii de învăţămînt superior. Totuşi, şi celelalte instituţii nu trebuie neglijate, deoarece 
potenţialul academic ştiinţific din cadrul acestor instituţii influenţează direct sau indirect asupra dezvoltării 
instituţiei pe care ei o reprezintă, a mediului rural cît şi a economiei naţionale în ansamblu.  

În continuare, vom analiza o dinamică a parametrilor cadrelor didactice din cadrul UASM, fiind 
punctate trei perioade, începînd cu anul de referinţă 1995, 2005 şi anul 2015. 

Tabelul 3. Parametrii catedrelor didactice din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova 

Numărul de titulari Numărul de catedre Numărul mediu pe 
catedră Nr. 

crt Facultatea  
1995 2005 2015 1995 2005 2015 1995 2005 2015 

1. Agronomie 35 32 24 5 5 3 7,0 6,4 8,0 
2. Horticultură 42 39 29 7 8 5 6,0 4,9 5,8 
3. Economie 114 88 71 9 7 7 12,7 12,6 10,1 
4. Contabilitate - 36 33 - 3 3 - 12,0 11,0 
5. Medicină veterinară  35 32 29 6 6 5 5,8 5,3 5,8 
6. Zootehnie şi biotehnologii 34 31 27 4 4 4 8,5 7,8 6,8 
7. Inginerie agrară şi transport auto 62 52 46 8 8 5 7,8 6,5 9,2 
8. Cadastru şi drept 55 48 39 5 6 4 11,0 8,0 9,7 

Total UASM  377 358 298 44 47 36 - - - 
Sursa: Elaborat de autor în baza [2 şi 4] 

Conform datelor tabelului 3, evidenţiem următoarele, numărul cadrelor didactice în această perioadă 
este în descreştere semnificativă, începînd cu anul 1995, cînd în cadrul UASM, activau 377 cadre 
didactice, atunci cînd în anul 2005, este o reducere cu 19 cadre didactice, iar faţă de anul 2015, în genere 
este o descreştere semnificativă cu 79 cadre didactice. Aceiaşi situaţie negativă, este legată şi de numărul 
de catedre şi numărul mediu pe catedră cu un cadru didactic. Dacă în anul 1995, în cadrul UASM, erau 
structurate conform celor 44 de catedre, atunci după efectuarea unor reorganizări periodice, care au dus la 
constituirea a celor 47 de catedre în anul 2005, atunci, deja în prezent în anul 2015 sunt numai 36 de 
catedre. Aceste modificări periodice, sunt argumentate pe baza celor decizii organizatorico-juridice luate 
de către senatul universitar pentru dezvoltarea, promovarea şi valorificarea potenţialului academic 
ştiinţific cît şi implementarea şi asumarea răspunderii faţă de misiunea şi obiectivele strategice ale 
UASM, pentru o perioadă de timp cît mai îndelungată. 

Sigur, unul din factorii principali, care ar influenţa direct asupra descreşterii per ansamblu atît a 
numărului de catedre cît şi a numărului de cadre didactice din cadrul UASM, ar fi reducerea numărului de 
absolvenţi în perioada analizată, respectiv începînd cu anul 1995 pînă în anul de studii 2014-2015. 
Dinamica absolvenţilor UASM, în perioada anilor 1995-2015, este repartizată în figura 1. 

După cum se vede din figura 1, putem evidenţia principalul aspect, legat de numărul absolvenţilor din 
cadrul UASM, reiese că numărul cel mai mare a absolvenţilor a fost în anul 2005, care a constituit un 
număr de 8527 absolvenţi, dintre care 4095 absolvenţi care au urmat studiile la forma de studii de zi, şi 
respectiv 4432 absolvenţi care au făcut studiile la forma de studii cu frecvenţa redusă. Cel mai mic număr 
de absolvenţi care au făcut studiile la forma de studii zi în cadrul UASM, a fost în anul 2015, care a 
constituit un număr de 5111 absolvenţi, în schimb la forma de studii cu frecvenţa redusă, cel mai mic 
număr de absolvenţi a fost în anul 2000, care a constituit un număr de 1774 absolvenţi. Respectiv, 
reorganizările petrecute în cadrul UASM au fost argumentate şi necesare la momentul respectiv, referitor 
la numărul de facultăţi cît şi reducerea numărului de catedre de specialitate şi a numărului de cadre 
didactice neperformante, care au fost scoase din sistemul educaţional agronomic naţional. 
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Figura 1: Promoţia studenţilor Universităţii Agrare de Stat din Moldova, (anii 1995-2015) 

Sursa: elaborat de autor 

Un alt aspect în studierea cadrelor didactice din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior, ar fi analiza 
nivelului de calitate prin prisma titlurilor didactice sistematizate în tabelul 4. 

În literatura de specialitate nu există un criteriu care să indice structura optimă, pentru catedră, 
facultate sau universitate, între deţinătorii diferitor titluri didactice. Considerăm însă, că cu cît instituţia de 
învăţămînt superior dispun de o cotă mai mare de conferenţiari şi profesori universitari cu atât aceasta 
este în stare să asigure o calitate mai înaltă în pregătirea viitorilor specialişti. 

Tabelul 4. Structura calităţii corpului profesoral-didactic din cadrul Universi tăţii Agrare 
de Stat din Moldova (anul de studii 2014-2015) 

Titlu didactic 

Asistent Lector 
Lector 

superior 
Conferenţiar Profesor 

Nr. 
crt 

Facultatea 

universitar 
1. Agronomie 1 2 5 14 2 
2. Horticultură 1 4 5 14 5 
3. Economie 4 14 27 22 4 
4. Contabilitate 1 5 11 14 2 
5. Medicină veterinară  2 5 4 17 1 
6. Zootehnie şi biotehnologii 0 1 8 15 3 
7. Inginerie agrară şi transport auto 1 10 15 15 5 
8. Cadastru şi drept 7 6 12 11 3 

17 47 87 122 25 
Total UASM 

298 
Sursa: Elaborat de autor în baza [2 şi 4] 

Datele tabelului 4, arată că din numărul total a corpului profesoral-didactic, 147 de cadre didactice 
deţin titlul didactic de conferenţiar şi profesor universitar, ceea ce reprezintă 49,3 % din totalul cadrelor 
didactice, respectiv acest criteriu se apropie de media academică pe UASM, ceea ce este un factor pozitiv 
şi de succes a celor care sunt implicaţi în procesul de predare-învăţare, cercetare şi inovare. Cota cea mai 
mare a acestor cadre didactice este deţinută de facultatea de Economie, care cuprinde un număr de 26 
cadre didactice, echivalent la 17,68 % din totalul celor ce deţine titlul didactic de conferenţiar şi profesor 
universitar. Iar cota cea mai mică este deţinută de către facultatea Cadastru şi Drept care are un număr de 
14 cadre didactice, echivalent la 9,52 % din totalul celor ce deţine titlul didactic de conferenţiar şi 
profesor universitar pe UASM. În schimb, celelalte 50,7%, din totalul cadrelor didactice ce nu deţin acest 
titlu de conferenţiar şi profesor universitar trebuie să fie motivaţi extrinsec de către managementul 
universitar pentru a obţine acest titlu didactic. Cea mai firească metodă prin care o organizaţie poate 
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recompensa angajaţii săi, sunt banii. Însă, în acelaşi timp, există contradicţii legate de cantitatea de bani 
necesari pentru motivarea acţiunilor eficiente. Adepţii teoriei managementului ştiinţific consideră că 
recompensa de ordin economico-material neapărat conduce la intensificarea motivării. 

Un alt element al analizei calităţii cadrelor didactice din UASM, ar fi legătura dintre potenţialul 
ştiinţific academic a instituţiei date. În acest context menţionăm numărul înalt a deţinătorilor de grade 
ştiinţifice. În cadrul UASM, efectivul acestora se situează la cote de 55,03 la sută din totalul titularilor 
angajaţi în anul universitar 2014-2015, care sunt sistematizaţi în tabelul 5. [1] 

Tabelul 5. Structura calităţii corpului profesoral-didactic din cadrul Universi tăţii Agrare 
de Stat din Moldova (anul de studii 2014-2015) 

Grad ştiin ţific Nr. 
crt 

Facultatea 
Doctor Doctor habilitat 

Fără grad ştiin ţific  

1. Agronomie 17 2 5 
2. Horticultură 15 5 9 
3. Economie 29 6 36 
4. Contabilitate 16 2 15 
5. Medicină veterinară  15 4 10 
6. Zootehnie şi biotehnologii 14 4 9 
7. Inginerie agrară şi transport auto 17 5 24 
8. Cadastru şi drept 12 1 26 

135 29 134 
Total UASM 

164 298 
Sursa: Elaborat de autor în baza [2 şi 4] 

Datele tabelului 5, arată că din numărul total a corpului profesoral-didactic din cadrul UASM, pentru 
anul de studii 2014-2015, 134 de cadre didactice nu deţin gradul ştiinţific de doctor în ştiinţă, respectiv 
44,97 % din totalul celor care au fost angajaţi în câmpul muncii în perioada de referinţă. Respectiv, aceşti 
134 de cadre didactice sunt obligaţi să susţină teza de doctor în ştiinţe pînă la 1 septembrie 2018, deoarece 
conform noului Cod al Educaţiei, publicat în octombrie 2014, şi a articolului 132, în special, este indicat 
că pentru ocuparea unei funcţii ştiinţifico-didactice în învăţământul superior este necesară deţinerea unei 
calificări de nivelul 8 ISCED – studii superioare de doctorat, respectiv cei care nu vor deţine gradul 
ştiinţific de doctor, vor fi excluşi din sistemul educaţional superior. 

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 
Putem spune cu certitudine că indiferent de metodele şi pârghiile aplicate din cadrul instituţiilor de 

învăţămînt superior cu profil agronomic general sau parţial de stat, privind retribuirea muncii, în baza 
rezultatelor obţinute de fiecare cadru didactic în parte, este necesar de a respecta şi menţine un nivel 
superior al asigurării economiei agrare din Republica Moldova cu cadre performante. Care la rîndul său, 
trebuie să contribuie direct la cointeresarea faţă de o muncă calitativă a corpului profesoral-didactic, 
pentru a obţine performanţe ştiinţifice şi de dezvoltare atît a sistemului educaţional superior agronomic în 
parte cît şi a pregătirii tinerilor specialişti calificaţi pentru economia naţională.  
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