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Introducere

De peste 15 ani, învățarea la locul de muncă este o prioritate la nivel european în
toate domeniile de formare profesională. Studiile europene arată că diversele forme
și modele de practică și ucenicie ale elevilor din învățământul profesional și tehnic
îmbunătățesc angajabilitatea absolvenților din acest sector, stimulează
antreprenoriatul, contribuie în mod decisiv la dezvoltarea competențelor digitale și
tehnice ale elevilor, dar și deprinderi esențiale pentru piața muncii precum cele
sociale, de comunicare, lucru în echipă etc. 

Agricultura este unul dintre sectoarele economice de bază atât în România, cât și
Republica Moldova, iar nevoia reînoirii generațiilor de fermieri și criza forței de
muncă în acest domeniu reprezintă probleme stringente pe ambele maluri ale
Prutului.

Centrul Român de Politici Europene a documentat nevoia învățării la locul de muncă
în agricultura României, abordări de succes, programe și politici publice iar în
proiectul de față își propune să mapeze actorii, diversele problematici și principalele
idei de dezvoltare a acestei teme în educația agricolă din Republica Moldova.

Astfel, acest raport documentează implementarea proiectului „Educație pentru
Agricultură în Republica Moldova: bune practici pentru învățarea la locul de muncă”,
care a investigat stadiul actual al practicii de specialitate și al învățământului dual în
școlile agricole din Moldova, a adus față în față instituții de învățământ agricol din
România și Republica Moldova în cadrul unei vizite de studiu cuplată cu sesiuni de
instruire și reflecție pe marginea învățării la locul de muncă în învățământul
profesional și tehnic (ÎPT) agricol, iar în final a reunit școlile agricole cu ONG-uri,
donatori și autoritățile relevante de la Chișinău, pentru a contura idei, priorități și
propuneri de îmbunătățire a politicilor publice din acest domeniu din Republica
Moldova.

În cele ce urmează prezentăm secvențele descrise mai sus ale proiectului, precum și
principalele concluzii reieșite din implementare. CRPE va rămâne aproape de subiect,
pentru a susține în viitor consolidarea prin politici publice a capacității școlilor
agricole din Republica Moldova de a forma, prin integrarea educației practice de
calitate în oferta educațională, fermierii de succes de mâine.
 

Educația agricolă în Republica Moldova
și învățarea la locul de muncă

-raport de documentare-
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În Republica Moldova, învățământul profesional și tehnic oferă posibilitatea de a
efectua studii în trei tipuri de instituții: școli profesionale, colegii și centre de
excelență. În prezent, în țară funcționează 11 centre de excelență, 32 colegii și 44 școli
profesionale (Ipt.md). 

Conform legislației actuale, școlile profesionale sunt instituții de învățământ unde
elevii învață după gimnaziu, liceu, sau școală de cultură generală, timp de doi-trei ani
și obțin o meserie și certificat de calificare. În colegii, elevii învață după gimnaziu sau
liceu de la doi la patru sau cinci ani, în funcție de profil, și obțin o diplomă de
specialitate. Centrele de Excelență sunt instituții de învățământ care, pe lângă
școlarizare, oferă programe combinate de formare profesională și contribuie,
totodată, la dezvoltarea capacităţilor sistemului de învăţământ profesional tehnic de
profil, inclusiv relația cu sectorul economic din domeniul în care școlarizează (Ipt.md). 
       
De relația cu piața muncii sunt responsabile și comitetele sectoriale. Acestea sunt
instituții ale parteneriatelor sociale organizate la nivelul ramurilor economice de
activitate, din care fac parte reprezentanții patronatelor, sindicatelor și autorităților
publice centrale. Comitetele sectoriale au misiunea de a promova interesele
partenerilor sociali din ramura economică de activitate în domeniul învățământului
profesional și tehnic, de a asigura corelarea politicilor de formare profesională la
cerințele pieței forței de muncă și de a sprijini activitățile de formare profesională
continuă a angajatorilor și salariaților din sectoarele economice (Ipt.md)

Pregătirea practică reprezintă o componentă obligatorie a procesului de formare
profesională. Durata stagiilor este reglementată prin planul cadru și planul de
învățământ pentru fiecare calificare. Stagiile de practică în producție se realizează în
cadrul unităților economice, în această categorie intrând atât instituțiile de învățământ
care generează venituri, cât și agenții economici. Instituțiile de învățământ profesional
și tehnic secundar sunt responsabile de planificarea, organizarea și desfășurarea
stagiilor de practică în producție a elevilor (ME, 2016).

 

1. Învățarea la locul de muncă în
învățământul profesional și tehnic

agricol din Republica Moldova 
– context și problematici -
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Principalele tipuri de învățare la locul de muncă în învățământul profesional și tehnic
din Moldova sunt: pregătirea practică în școli, organizată în ore săptămânale (în
ateliere, laboratoare, unități de producție, fabrici, sere etc.); stagii de practică la
agenții economici organizate pe parcursul mai multor săptămâni; și învățământ dual,
organizat în principal la agenții economici parteneri (ETF, 2020a).

Conform unui studiu al Fundației Europene de Formare (ETF), una din dificultățile
cele mai mari cu care se confruntă instituțiile din învățământul profesional și tehnic
în Moldova este stabilirea și menținerea relațiilor pe termen lung cu companiile. În
același timp, companiile au dificultăți în organizarea învățării la locul de muncă
pentru elevi: ele nu dispun de resursele financiare și educaționale necesare (ETF,
2020b).
 
Învățământul profesional și tehnic agricol din Republica Moldova reunește șase
colegii agricole, două centre de excelență și 14 școli profesionale (Ipt.md). Colegiile
agricole și centrele de excelență în agricultură sunt subordonate Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare, iar cu Ministerul Educaŧiei colaborează pe parte
de curriculă și materiale educaționale. 

În rândul tinerilor, se observă o preferință în scădere pentru meseriile din domeniul
agroalimentar. Instituțiile de învățământ au înregistrat în ultimii ani pierderi
importante de contingent. În același timp, activitățile de promovare sunt realizate de
mai bine de zece ani după același model, preponderent doar înainte de perioada de
admitere (Chilari, 2019).

Cu toate că au un statut special în legislație, centrele de excelență din domeniul
agricol furnizează doar formare profesională, iar celelalte responsabilități care le
revin rămân parțial sau chiar în totalitate neîndeplinite (Chilari, 2019). Ele nu au
capacitatea de a acționa ca o punte de legătură între educația agricolă și mediul
agribusiness. 

Dificultatea stabilirii și menținerii relațiilor cu companiile din domeniu, identificată la
nivelul învățământului profesional și tehnic din Republica Moldova se perpetuează și
în învățământul agricol. 

Conform celor mai recente studii realizate în acest sector, atât directorii instituțiilor
de învățământ din domeniul agricol cât și agenții economici conștientizeaza
importanța cooperării între educație și agribusiness. Cu toate acestea, școlile
intâmpină dificultăți în menținerea parteneriatelor, atât din cauza lipsei de resurse
financiare și umane, cât și datorită faptului că agenții economici nu dispun de
motivație și sprijin financiar pentru a se implica în formarea elevilor (Chilari, 2019). 

3



Practica în școală: proceduri și dotări, organizare și dificultăți;
Practica la agenții economici: susținerea financiară, organizare și dificultăți;
Relația școlilor cu agenții economici.

De exemplu, fermele mici nu pot asigura un tutore responsabil cu procesul de
învățare al elevilor și, atunci când pot totuși, angajatul respectiv de cele mai multe ori
nu are competențele pedagogice de care ar avea nevoie (ETF, 2020b).

Aceleași studii relevă faptul că acest lucru reiese și din consultarea sectorului privat:
principalele provocări cu care se confruntă în organizarea pregătirii practice la
întreprindere sunt lipsa unui cadru legal motivațional pentru agenții economici,
precum și lipsa resurselor necesare pentru asigurarea întregului proces de formare
(Chilari, 2019).

Documentarea nevoilor școlilor agricole din Republica Moldova

În pregatirea acestui material, am ținut zece interviuri online cu directorii institutiilor
de învățământ implicate în proiect, în baza unui ghid de interviuri. Astfel, în cele ce
urmează vom sintetiza răspunsurile obținute de la zece instituții de învățământ care
școlarizează elevi în domeniul agricol, pe următoarele teme: 

Rezultatele documentării preliminare

În proiect sunt implicate două centre de excelență în agricultură, șase colegii
agricole, precum și două școli profesionale care școlarizează în domeniul agricol. 

Centre de
excelență

Colegii
 agricole

Școli profesionale

Centrul de Excelență
în Horticultură și

Tehnologii Agricole din
Țaul

 
Centrul de Excelență

în Viticultură și
Vinificație din Chișinău

(+dual)

Colegiul Agroindustrial
„Gheroghe Răducan” din

satul Grinăuți (+dual)
 

Colegiul de Medicină
Veterinară și Economie

Agrară din Brătușeni
 

Colegiul Tehnic Agricol
din Soroca

 
Colegiul Agroindustrial

din Ungheni (+dual)
 

Colegiul Tehnic Agricol
din Svetlîi

 
Colegiul Agroindustrial

din Rîșcani

Școala Profesională
din Bubuieci (+dual)

 
Școala Profesională

din Leova
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Patru dintre aceste instituții au în momentul de față și învățământ dual. În total,
peste 2000 de elevi studiază în domeniul agricol în cele zece școli, înscriși la 23 de
calificări agricole. 

Calificarile din domeniul agro-alimentar studiate în cele zece școli
 implicate în proiect sunt: 

Agronomie
Agroturism
Alimentație publică și comerț
Amenajarea parcurilor și
grădinilor publice
Apicultură
Electrificarea agriculturii
Electromecanică
Floricultură
Legumicultură și pomicultură
Mecanică agricolă
Mecanizare agricolă
Mecatronică 
Medicină veterinară
Oenologie

Siguranța produselor agro-
alimentare
Tehnica prelucrării produselor
de origine vegetală
Tehnologia alimentației publice
Tehnologia producției prin
fermentație
Tehnologia produselor de
origine animală
Tehnologia produselor de
origine vegetală
Transport agricol
Viticultură
Viticultor – vinificator –
pomicultor

Toate cele zece școli oferă elevilor oportunitatea de a face practica de specialitate
atât în cadrul instituției, cât și la operatori economici. Practica la operatorii economici
se realizează în principal în ultimul an de studiu, în timp ce practica în școală are loc
mai ales în primii ani. 

Practica în cadrul școlii se realizează în cadrul fermelor didactice (loturi
demonstrative, terenuri arabile, sere etc.) cu utilajele din dotare, dar și în cadrul altor
spații de lucru, precum ateliere, laboratoare, clinică veterinară, mini-fabrică de vin
etc. Instituțiile de învățământ în mare parte generează venituri din terenurile pe care
le dețin. Acestea sunt investite în organizarea stagiilor de practică și acoperirea
cheltuielilor, iar în unele cazuri chiar în remunerarea elevilor. Printre nevoile
identificate în privința practicii în școală enumerăm utilajele învechite și lipsa
materialelor educaționale pentru organizarea, monitorizarea și evaluarea practicii de
specialitate. 

Materialele educaționale și instrumentele de asigurare a calității activității practice
destinate organizării, monitorizării și evaluării practicii sunt elaborate de către școli,
pornind de la planul cadru pentru fiecare calificare. Astfel, caracterul lor este foarte
variat, în funcție de deciziile luate la nivelul școlii cu privire la aceste aspecte. Unele
școli au dezvoltat ghiduri pentru angajatori, chestionare pentru monitorizare, caietul
sau agenda elevului, sau alte instrumente pentru asigurarea calității practicii. Însă
modul în care practica este monitorizată și evaluată, respectiv materialele aflate la
dispoziția elevilor și profesorilor, diferă de la o instituție la alta. Toate însă au un
cadru didactic responsabil cu organizarea practicii și cu menținerea relației cu
angajatorii. 
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În multe cazuri, agenții economici sunt identificați de către elevi în localitățile lor de
domiciliu. Agenții economici nu dispun de facilități fiscale sau alte forme de sprijin
pentru organizarea practicii în întreprindere. De asemenea, majoritatea cheltuielilor
cu elevii sunt acoperite de școli, uneori chiar de elevi. Dată fiind lipsa unui sprijin
guvernamental pentru agenții economici, nivelul lor de implicare este foarte variat:
dacă unele școli au o relație apropiată cu anumiți angajatori, care caută să ia elevi în
practică și să îi angajeze după, sau chiar remunerează elevii, în cazul altor școli
agenții economici nu sunt neapărat interesați să se implice în formarea practică a
elevilor. 

Astfel, printre problemele identificate de către școli în procesul de documentare
vizavi de organizarea practicii la agentul economic enumerăm lipsa motivației și
susținerii financiare a angajatorilor să se implice în formarea practică a elevilor
precum și eventualele discordanțe între activitatea desfășurată la angajator și
curriculă, rezultate din capacitatea limitată a întreprinderilor de a se implica în
formarea elevilor, instruirea persoanelor responsabile de practică din școli și
întreprinderi, dar și din responsabilitatea financiară de a acoperi costurile implicate
de practică (transport, mese, cazare) care, de multe ori, pică preponderent pe umerii
școlilor. 

Școlile mențin relația cu agenții economici în funcție de posibilitățile proprii și de
oportunități. În lipsa unui sprijin guvernamental pentru agenții economici implicați în
activitățile de educație, școlile își utilizează propriile pârghii de acțiune și
compensează prin invitarea acestora cu diferite ocazii în cadrul școlii, prin integrarea
lor în procesele de decizie, sau prin diferite metode de a-și manifesta aprecierea
pentru efortul agenților economici. 

Prin urmare, agenții economici sunt adesea prezenți în comisiile examenelor de
evaluare și calificare, sunt invitați la ore pentru a se adresa elevilor, sau în afara
orelor să țină sesiuni de formare, workshop-uri pe agricultură și antreprenoriat, la
târguri sau în diferite proiecte și inițiative ale școlilor. În unele cazuri, agenții
economici sunt membri în consiliile administrative, iau parte la discuțiile pe bugete și
sunt implicați în elaborarea curriculei și a documentelor de monitorizare și evaluare
a practicii. 

La fel ca în cazul practicii la agenții economici și al dezvoltării materialelor
educaționale pentru asigurarea calității procesului de instruire practică, și în cazul
menținerii relației cu agenții economici școala este pe cont propriu și rămâne
principalul actor care gestionează resursele aflate la dispoziție și oportunitățile ivite
pentru a asigura și acest aspect, esențial în crearea unor parteneriate de durată cu
mediul agribusiness.
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Desfășurare

Între 19-21 mai 2022, reprezentanții instituțiilor de învățământ agricol participante în
proiect s-au reunit la Iași pentru a participa la schimbul de experiență organizat în
cadrul proiectului. 

În prima zi, directorii instituțiilor de învățământ au beneficiat de vizite de
documentare la partenerii de practică ai Liceului Tehnologic Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava (jud. Iași), discuții cu profesorii coordonatori, sesiuni de
training pe tema învățării la locul de muncă – bune practici din Uniunea Europeană și
România, precum și experiența programului „Creștem prin educație agricolă”.
Programul primei zile s-a încheiat cu o sesiune de discuții facilitate cu privire la nevoile
instituțiilor de învățământ agricol din Republica Moldova vizavi de organizarea unor
experiențe de învățare la locul de muncă de calitate pentru elevii acestora. 

 

2. Vizita de studiu la Miroslava:
desfășurare și rezultate
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Participanții au identificat în plen o serie de nevoi ale școlilor pentru
implementarea învățării la locul de munca pentru elevii lor; 
În echipe, ei au detaliat aceste nevoi prin identificarea și notarea a trei priorități
de politici publice în acest sens;
Ideile exprimate la nivel de echipe au fost grupate în funcție de conținutul
acestora și dezbătute în plen, pentru ca ulterior, prin vot, sa fie alese cele mai
stringente două priorități;
Aceste două priorități de politici publice pentru îmbunătățirea învățării la locul de
muncă au fost aprofundate printr-o sesiune finală de discuții. 

În cea de-a doua zi, participanții au fost implicați într-o dezbatere cu privire la
politicile publice și implementarea lor în acest domeniu în Republica Moldova,
precum și într-o sesiune de brainstorming pentru o campanie de advocacy cu privire
la învățarea la locul de muncă în agricultură. Întregul proces s-a desfășurat conform
următorilor pași: 
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Sporirea atractivității învățământului agricol și realizarea instruirilor profesionale
ale actorilor implicați în formarea practică a elevilor;
Sprijin pentru dezvoltarea și modernizarea programelor de formare profesională;
Sprijin pentru promovarea unui parteneriat extins între companiile din sectorul
agroalimentar și instituțiile de învățământ;
Eficientizarea cheltuielilor efectuate de stat pe parcursul studiilor;
Eficientizarea dialogului și colaborării între oficiul forțelor de muncă, agenții
economici și instituțiile de învățământ;
Informarea agenților economici cu privire la implementarea învățării la locul de
muncă (profesional sau dual);
Motivarea agenților economici să se implice în implementarea învățării la locul de
muncă. 

Având în vedere costurile pe care le implică practica la agentul economic, pentru
a fi încurajați să se implice în parteneriate cu școli în vederea învățării la locul de
muncă, agenții economici au nevoie de sprijin financiar, sub forma unor
subvenții, scutiri de impozit și a altor facilități fiscale; 
Pentru a pregăti elevii pentru experiența la angajator, școlile la rândul lor au
nevoie de spații și dotări pentru pregătirea practică a elevilor; 
Nu doar facilitățile fiscale ar motiva agenții economici să se implice în procesul de
învățare la locul de muncă. Instituțiile de învățământ trebuie să reprezinte
parteneri solizi și indispensabili ai agenților economici, iar acest lucru poate fi
realizat prin sprijinirea acestora să fie atractive pentru agribusiness, prin
programe educaționale aliniate la piața muncii și curricula actuală, digitalizare,
cadre didactice la curent cu ultimele evoluții și tehnologii din domeniu,
instrumente educaționale pentru companii și, nu în ultimul rand, campanii
eficiente de promovare; 
Din aprofundarea celor două priorități de politici publice a reieșit și importanța
dezvoltării unei platforme de dialog interinstituționale, din care autoritățile
relevante, finanțatorii, instituțiile de învățământ și agenții economici să facă
parte.

Rezultate

Prioritățile de politici publice pentru îmbunătățirea experienței de învățare la locul de
muncă a elevilor școlarizați în domeniul agricol din Republica Moldova identificate la
nivel de echipe au fost următoarele: 

În urma dezbaterii și a votului, cele mai urgente priorități au fost considerate 1.
informarea agenților economici cu privire la implementarea învățării la locul
de muncă și 2. motivarea acestora să se implice în implementarea învățării la
locul de muncă. 

Aprofundarea acestor două priorități prin intermediul sesiunii finale de discuție a
condus la o serie de concluzii, enunțate mai jos: 
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Este urgentă motivarea agenților economici și informarea lor cu privire la
beneficiile pe care le-ar aduce parteneriatele cu școlile, astfel încât ei să se implice
în formarea practică a elevilor;
Dat fiind că instruirea practică a elevilor este foarte costisitoare pentru agenții
economici, s-a dezbătut ideea introducerii în bugetele instituțiilor de învățământ
agricol a unei linii de finanțare dedicate acoperirii costurilor generate de o practică
de calitate – materiale didactice pentru elevi, transport, echipamente etc.;
De asemenea, un proiect pilot de monitorizare și evaluare a efectelor includerii în
bugetul școlilor a unei linii dedicate cheltuielilor de practică ar oferi o imagine
clară a oportunității acestei măsuri, dar și a modului în care ea poate fi formulată
și implementată în vederea îmbunătățirii învățării la locul de muncă în educația
agricolă. Profesorii au nevoie de formare astfel încât să țină pasul cu
transformările agriculturii moderne, din ce în ce mai prezente în fermele din
Republica Moldova. De asemenea, este necesară evaluarea programelor de
învățare și aducerea lor la zi;
Nu în ultimul rând, este necesară crearea unei platforme de dialog constant între
diversele entități implicate în învățământul agricol din Moldova, pentru a se uni
forțele și a se realiza sinergii între diversele proiecte și inițiative care în prezent au
loc, însă într-o manieră disparată.

Ultima activitate a proiectului a constat în organizarea unei mese rotunde online pe
tema învățării la locul de munca în învățământul agricol din Republica Moldova. La
întâlnire au participat reprezentanți ai Ministerului Educației și ai Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Comitetul Sectorial pentru Formarea
Profesională AgroIndVET, Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în
Afaceri, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova), precum și
reprezentanți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar agricol din Republica
Moldova. 

Mesajul venit din partea MAIA este că învățarea la locul de muncă necesită o
dezvoltare strategică continuă, iar interesul de a coopera în acest domeniu cu
România este crescut. În acest sens, Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și
Rurală 2022 – 2027  va pune la dispoziția școlilor agricole finanțare pentru
modernizarea infrastructurii și a bazei tehnico-materiale, dar și pentru reformarea
curriculei și asigurarea calității pregătirii practice. 

În privința învățării la locul de muncă în educația agricolă, discuțiile au condus la
următoarele concluzii: 

 

3. Masa rotundă multi-actori pe tema
învățării la locul de muncă
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Experiența de implementare a proiectului „Educație pentru Agricultură în Republica
Moldova: bune practici pentru învățarea la locul de muncă” confirmă, prin prisma
viziunii exprimate de reprezentanții instituțiilor de învățământ agricol, a factorilor
guvernamentali și a societății civile din Moldova, dar și prin experiența vizitei de studiu
în România, importanța învățării la locul de muncă – practică de specialitate, ucenicii și
învățământ dual -, pentru dezvoltarea specialiștilor și a antreprenorilor în agricultură,
unul dintre domeniile strategice în economia Republicii Moldova.

Mai mult, Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2022 – 2027 include,
printre prioritățile sale în următorii ani, realizarea unui program pentru ”promovarea
și dezvoltarea învățământului agricol, care va asigura modernizarea educației în
mediul rural, creșterea atractivității învățământului agricol, precum și inițierea
parteneriatelor între instituțiile de învățământ și mediul economic.”

Astfel, importanța acestei forme de învățare experiențială este recunoscută, însă
discuțiile cu privire la operaționalizarea sa necesită a fi aprofundate. Chiar dacă școlile
agricole au avut posibilitatea, prin intermediul proiectelor diverșilor donatori
internaționali în agricultura Moldovei, să-și modernizeze baza tehnico-materială, să își
doteze cu utilaje și echipamente noi laboratoarele și atelierele, este adesea dificil ca
ele să țină pasul cu piața muncii și să ofere elevilor o experiență completă de învățare
care să fie echivalentă cu învățarea la locul de muncă prin parteneriate cu firme reale.
Ambele dimensiuni ale învățării practice sunt indispensabile unei pregătiri
profesionale de calitate în agricultură și trebuie văzute ca fiind complementare, nu
interșanjabile.

Recomandăm prioritizarea și operaționalizarea obiectivelor de politici publice reieșite
în cadrul dezbaterilor cu școlile agricole din Moldova prilejuite de schimbul de
experiență de la Miroslava – în speță informarea și motivarea agenților economici
din agricultură să se implice în parteneriate de practică, ucenicii sau
învățământ dual, dar și a celor conturate în cadrul mesei rotunde inter-instituționale:
reunirea actorilor interesați, a proiectelor și donatorilor în cadrul unei
platforme de dialog dedicate creșterii atractivității învățământului agricol pe
diversele paliere – integrarea inovațiilor și ale agriculturii high-tech, formarea
cadrelor didactice de specialitate, corelarea ofertei educaționale cu nevoile
antreprenorilor și angajatorilor din agricultură.

 

4. Concluzii și recomandări de politici
publice
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De asemenea, recomandăm susținerea prin SNDAR 2022-2027 a finanțării
costurilor directe generate de practică (în cadrul unui proiect pilot) pentru
elevi, precum și co-interesarea IMM-urilor din agricultură să intre în colaborări
cu școlile agricole.

Experiența revitalizării liceelor agricole din România din ultimii șapte ani, programele
societății civile și politicile publice care au generat evoluții în acest sector cu
problematici foarte similare celor din Republica Moldova pot reprezenta, de
asemenea, resurse demne de luat în considerare și explorat în adâncime în
învățământul agricol moldovenesc.
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