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Abstract: In terms of secondary and higher education performance, Romania
is below other countries in the region, due to under-funding and a rigid and
overly centralized system. To remedy these deficiencies, we recommend a flexible
approach to educational policies, favoring decentralization as well as private
initiatives and investment in education at all levels, within a general framework
of targets and standards for quality, relevance, impact and access for all. Reform
must be supported by increasing spending for education and prioritizing funds
allocation for essential objectives, such as the adequate remuneration and training
of personnel in education and strengthening the research and international
cooperation potential of universities.
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*
Potrivit estimărilor organizaŃiilor internaŃionale precum Banca
Mondială, OCDE sau Comisia Europeană, prin infrastructura educaŃională
dezvoltată, România pare, la prima vedere, bine plasată pentru pregătirea
tinerelor generaŃii în vederea provocărilor economiei şi societăŃii secolului
21.1
Conform statisticilor internaŃionale, din punctul de vedere al ratei de
alfabetizare şi al şcolarizării în învăŃământul primar, România se plasează
la nivelul înalt înregistrat în Europa Centrală şi de Est. Rămânerea în urmă
a României în ceea ce priveşte şcolarizarea în învăŃământul secundar faŃă
de celelalte state din regiune reflectă, pe lângă o alocare
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necorespunzătoare de resurse, existenŃa unor categorii largi defavorizate
(ex. în mediul rural, unde ponderea populaŃiei este de cca. 40%, dar şi
periferiile marilor oraşe) afectate, în cea mai mare măsură, de subfinanŃare
şi lipsa de cadre în învăŃământ. Cheltuielile pentru educaŃie, ca parte din
PIB sunt încă în urmă, acompaniate de ponderea scăzută a populaŃiei cu
educaŃie terŃiară, în timp ce sistemele de formare vocaŃională şi de învăŃare
continuă rămân deficitare2.
De asemenea, evaluatorii internaŃionali avertizează că un sistem de
educaŃie bine dezvoltat dar inflexibil poate fi un impediment în calea
economiei bazate pe cunoaştere în aceeaşi măsură ca şi un sistem
subdezvoltat3.
Sistemul de predare în învăŃământul preuniversitar s-a axat, în mod
tradiŃional, ca şi în majoritatea statelor ex-socialiste, pe cerinŃa de
memorare a unor vaste noŃiuni teoretice, în detrimentul aplicaŃiilor
practice şi exerciŃiilor de comunicare, într-un sistem strict centralizat şi
bazat pe programe detaliate şi puŃin flexibile, precum şi pe preocuparea
pentru pregătirea elevilor excepŃionali, în vederea obŃinerii de rezultate la
concursurile internaŃionale, cu o mai mică atenŃie acordată elevilor medii.
O evaluare comparativă a calităŃii sistemelor şcolare din Europa
Centrală şi de Est4 pe baza rezultatelor obŃinute la testele internaŃionale
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), sesiza, în
preajma aderării la UE, o diferenŃiere intre doua grupuri de tari: pe de o
parte, Ńări ca Cehia, Ungaria şi Estonia care s-au apropiat de trăsăturile
generale ale sistemelor educaŃionale din Ńările vest-europene şi au
rezultate superioare celor mai multe dintre acestea, în ciuda unor
cheltuieli pentru educaŃie comparativ mai mici; pe de alta, celelalte Ńări
central şi est-europene, grup din care face parte şi România, care au
rezultate mult mai slabe, nedemonstrând capacitatea de a educa o nouă
generaŃie care să fie competitivă pe pieŃele muncii din UE.
Aceste rezultate se corelează cu cele obŃinute în urma evaluărilor
succesive pe baza testelor PISA elaborate de OCDE, sugerând că
performanŃele învăŃământului pre-universitar românesc sunt mult sub
nivelul altor Ńări din regiune, ce înregistrează rezultate comparabile cu
Ńările din vest.
World Economic Forum - The Global Competitiveness Report, 2009-2010.
Final Report of the Knowledge Economy Forum "Using Knowledge for
Development in EU Accession Countries" Paris, February 19-22, 2002.
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Totodată, moştenirea trecutului, în care accesul la educaŃia terŃiară era
foarte limitat, nu a fost redresată. În timp ce majoritatea statelor din UE au
realizat, în esenŃă, tranziŃia de la un sistem elitist al educaŃiei terŃiare la
unul de masă, în România acest proces este încă în curs.
Proliferarea universităŃilor private şi orientarea tinerei generaŃii spre
învăŃământul universitar şi post-universitar au ca efect creşterea ponderii
populaŃiei cu studii superioare. Însă, resursele financiare ce se menŃin
limitate, în combinaŃie cu creşterea numărului studenŃilor prin renunŃarea
la standardele ridicate impuse de examenele de admitere exigente din
trecut, par să diminueze calitatea. În acelaşi timp, axarea aproape exclusiv
pe predare, cu neglijarea proiectelor de cercetare, constituie un factor
suplimentar care îndepărtează cei mai buni absolvenŃi de opŃiunea unei
cariere universitare. Majoritatea universităŃilor nu sunt preocupate de
calitatea predării mai mult decât de cercetare, iar studenŃii nu exercită
presiune în acest sens, fiind mai interesaŃi de diplome decât de întinderea
şi calitatea cunoştinŃelor la absolvire5.
Concluzionând, există un important potenŃial al capitalului uman în
România, a cărui fructificare corespunzătoare necesită conectarea
sistemului educaŃional la cerinŃele în schimbare ale economiei.
Mai întâi, România trebuie să-si ajusteze sistemul învăŃământului preuniversitar, în vederea completării pregătirii teoretice cu dobândirea
competenŃelor, abilităŃilor şi deprinderilor practice solicitate pe piaŃa
muncii.
Sursă de inspiraŃie pentru România pot fi şi soluŃiile echilibrate alese
de Cehia pentru restructurarea sistemului de învăŃământ: reducerea
moderată a numărului de ore de predare a cursurilor obligatorii şi
introducerea cursurilor facultative; organizarea predării matematicii şi
ştiinŃelor pe două nivele – de bază, bazat în cea mai mare parte pe aplicaŃii
practice, şi avansat, pentru elevii care manifestă un interes deosebit pentru
domeniu, cu o mai mare încărcătură teoretică; preocuparea pentru
identificarea abilităŃilor şi interesului pentru anumite domenii ale elevilor
încă din primii ani de învăŃământ şi încurajarea organizării de sub-clase în
funcŃie de interesul elevilor pentru diferite domenii; încurajarea
participării la competiŃiile naŃionale şi alte activităŃi complementare şcolii
şi menŃinerea preocupării pentru formarea unor loturi competitive în
cadrul concursurilor internaŃionale; organizarea pe scară largă a
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programelor de pregătire şi perfecŃionare a profesorilor, atât
pedagogică/metodologică cât şi de specialitate6.
Rolul guvernului se schimbă în cadrul acestei abordări, de la operarea
şi controlul unor instituŃii de educaŃie formaliste, inclusiv prin microadministrarea curriculei şi finanŃarea de la centru a proiectelor
administrative, către stabilirea de obiective şi standarde generale legate de
calitate, relevanŃă, impact şi acces pentru toŃi, lăsând spaŃiu pentru
descentralizarea iniŃiativei şi răspunderii privind educaŃia la toate
nivelurile şi creând oportunităŃi şi stimulente pentru investiŃiile şi
inovaŃiile private în educaŃie.
De exemplu, unul din efectele secundare ale subfinanŃării de către stat
a învăŃământului secundar pare a fi emergenŃa unei pieŃe educaŃionale
private constând din meditaŃiile pe care profesorii le acordă în paralel cu
activitatea didactică în unităŃile de învăŃământ. În opinia noastră,
restricŃionarea acestor practici sau descurajarea lor prin suprataxare ar fi
contra-productive, dat fiind că acest sistem paralel oferă unele avantaje
prin creşterea investiŃiilor societăŃii în cunoaştere, creşterea motivaŃiei
elevilor, un proces de învăŃare mai flexibil prin concentrarea eforturilor pe
materiile pentru care există interes sau aptitudini.
Riscul ce trebuie evitat este ca cele două sisteme să se suprapună, iar
meditatorii să paraziteze învăŃământul de stat fără a genera valoare
adăugată. Acesta constituie un argument suplimentar pentru reforma
curiculară şi a sistemelor de predare şi evaluare pentru ca programa şcolară
să asigure condiŃiile pentru atingerea de către elevi a unor performanŃe
medii, fără a fi nevoie să apeleze la meditaŃii. Daca această condiŃie este
asigurată, meditaŃiile se pot dovedi un instrument complementar util pentru
elevii care manifestă un interes deosebit pentru o anumită materie şi doresc
să aprofundeze noŃiunile de bază oferite în sistemul şcolar. De pe aceste
poziŃii, pornind de la recunoaşterea realităŃii că statul nu mai poate face faŃă
singur nevoilor educaŃionale la un nivel adecvat, mai ales în condiŃii de
austeritate fiscală, pasul următor ar fi stimularea dezvoltării pieŃei
meditaŃiilor, orientând-o spre a crea valoare adăugată faŃă de sistemul public
de învăŃământ, prin sprijinirea organizării profesorilor în scopul autoreglementării şi diseminării celor mai bune practici, oferirea de suport
financiar pentru a permite accesul copiilor din familii cu venituri modeste la
acest sistem, oferirea de recompense pentru performanŃe deosebite.
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Cheia succesului reformei o reprezintă creşterea cheltuielilor bugetare
pentru învăŃământ. Însă trebuie recunoscut că aceasta nu poate fi decât
graduală, pornind de la nivelul foarte jos din prezent, astfel încât, în
scopul maximizării efectelor, se impune orientarea alocărilor către
priorităŃile fundamentale pentru asigurarea unui învăŃământ de calitate.
Mai ales, ar trebui avută în vedere corectarea deficitului de personal din
sectorul de educaŃie şi formare – profesori, formatori, consilieri,
administratori, creatori ai programelor de învăŃare etc. – prin creştere
numerică, dar şi calitativă (ex. atragerea de absolvenŃi valoroşi către o
cariera didactică prin salarii atractive, programe pe scară largă de
perfecŃionare profesională continuă a personalului din învăŃământ).
UniversităŃile româneşti pot juca, prin potenŃialul de cercetare, în prezent
sub-utilizat, cât şi prin capacitatea generaŃiilor de studenŃi de a constitui o
sursă inepuizabilă de noi idei şi proiecte, un rol proeminent în dezvoltarea
unor clustere competitive în industrii inovative şi servicii creative. Pentru
aceasta, este necesară consolidarea potenŃialului creativ al universităŃilor, pe
de o parte prin investiŃii suplimentare în dezvoltarea platformelor de
cercetare, iar pe de alta prin stimularea comportamentului antreprenorial al
acestora - creşterea ponderii educaŃiei antreprenoriale, punerea la punct a
infrastructurii de valorificare a rezultatelor cercetării prin susŃinerea creării
de companii de proiect (start-up-uri, spin-off-uri) şi a vânzării de licenŃe,
competiŃii de proiecte, etc.
Printr-o politică inteligentă, constând într-o combinaŃie atentă de
facilităŃi, stimulente, reglementări favorabile şi relaŃii publice, s-ar putea
specula înclinaŃia universităŃilor prestigioase din Europa şi America de
Nord de a-şi extinde activitatea prin constituirea de filiale în străinătate,
prin atragerea lor în România, ceea ce ar conduce la o valorificare
superioară a infrastructurii educaŃionale şi de cercetare create de
universităŃile publice şi particulare. Însă interesul acestora pentru
România depinde de demonstrarea capacităŃii de a desfăşura activităŃi de
învăŃământ superior şi cercetare la nivel internaŃional, ceea ce presupune
politici coerente, bazate pe evaluarea performanŃelor reale ale
universităŃilor, precum şi, mai cu seamă, fonduri adecvate.
ÎnclinaŃia tinerilor dotaŃi din România de a urma studii în străinătate
este foarte puternică, motivaŃia acestui exod Ńinând de garanŃia calităŃii
procesului educaŃional şi a recunoaşterii internaŃionale a calificărilor
obŃinute, precum şi de oportunităŃile de carieră în institutele de
învăŃământ, cercetare sau în companii multinaŃionale din Occident.
Fenomenul afectează negativ calitatea capitalului uman, dat fiind că prin
34

VOLUMUL III, NR. 1/MARTIE 2012

rămânerea în străinătate a unei mari părŃi din studenŃii valoroşi plecaŃi la
studii este irosit potenŃialul de valoare adăugată pe care ar fi adus-o
dezvoltării societăŃii româneşti.
Pe de altă parte, pregătirea superioară de care tinerii români
beneficiază la universităŃi de prestigiu din străinătate ar putea constitui o
oportunitate valorificabilă în Ńară, inclusiv în sistemul universitar
românesc, cu condiŃia adoptării unor măsuri de stimulare şi facilitare a
revenirii (ex. eficientizarea procedurilor de echivalare a diplomelor,
introducerea unui sistem concurenŃial, bazat pe criterii obiective şi
recunoscute internaŃional, de selectare a cadrelor în învăŃământ şi
cercetare).
România trebuie aşadar să se preocupe de redobândirea prestigiului
instituŃiilor de învăŃământ superior prin crearea de motivaŃii financiare şi
profesionale pentru cei mai performanŃi absolvenŃi pentru contracararea
efectelor negative ale migraŃiei creierelor (brain-drain), cât şi printr-o politică
de stimulare a oportunităŃilor de angajare a specialiştilor cu calificări
înalte.
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