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ROLUL NOVATOR AL CONTABILITĂŢII MANAGERIALE ÎN 

EVALUAREA PERFORMANŢELOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR DIN ROMÂNIA 

 

Cuvinte cheie: sistem de învăţământ, resurse financiare bugetare, finanţare, alocare, 

constrângeri bugetare, performanţă, contabilitate managerială, optimizare, costuri, 

descentralizare, autonomie, calitate, rezultatele învăţării, reformă, cheltuieli, indicatori 

financiari, evaluarea performanţei, eficacitate educaţională, analiza cost-beneficii, investiţii, 

centre de responsabilitate, buget de venituri şi cheltuieli, Modelul FAM, Modelul RCM, 

modelare statistică, funcţia costului.   

 

1. Motivaţia, actualitatea şi interesul temei de cercetare  

 

Perioada ulterioară anilor ’90 a însemnat pentru sistemul de învăţământ românesc o 

perioadă de multiple transformări, cu efecte positive şi negative, dar scopul acestor 

transformări nu a vizat redefinirea conceptuală a acestui sistem în concordanţă cu nevoile 

societăţii aflate într-o continua dinamică. Redefinirea sistemului de învăţământ trebuie să 

pornească de la nevoile reale ale societăţii concretizate în valori, cunoştinţe sau competenţe. 

Limitabilitatea resurselor financiare bugetare, problematica modalităţilor de finanţare 

a învăţământului preuniversitar în România, precum şi cea a alocării resurselor financiare este 

în ultimii ani o problemă majoră atât a unităţilor de învăţământ, care se confruntă cu 

constrângeri bugetare majore, cât şi a instituţiilor prin intermediul cărora se face finanţarea. 

De-a lungul unei perioade de şase ani de când conduc departamentul financiar - 

contabil al Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare, am putut identifica amănunţit 

problemele majore cu care se confruntă sistemul de învăţământ preuniversitar la nivelul 

acestui judeţ, probleme care pot fi generalizate la nivel naţional. Astfel a fost posibilă 

determinarea ariei cercetării şi de asemenea, au fost fundamentate principalele ipoteze de 

lucru. 

Deoarece la momentul prezent alocarea resurselor financiare se face în funcţie de un 

singur parametru - costul per elev – determinat la nivel naţional, interesul pentru dezvoltarea 

prezentei teme de cercetare a fost generat de dorinţa de a determina o modalitate echitabilă 

de finanţare a unităţilor de învăţământ, în funcţie de caracteristicile lor particulare. În 
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acelaşi timp, s-a dorit şi analizarea modalităţilor eficace şi eficiente de utilizare a acestor 

resurse financiare alocate de către destinatarii fondurilor. 

De asemenea, menţionăm că alegerea județului Satu Mare ca obiect a studiului de caz 

a fost făcută datorită implicării directe a autorului în structurile manageriale ale 

Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare. 

Sistemul de învăţământ este unul din domeniile strategice în primul rând la nivel 

social, dar şi economic, dacă avem în vedere importanţa resurselor umane din cadrul acestuia. 

Considerăm astfel importantă tema lucrării „Rolul novator al contabilităţii manageriale în 

evaluarea performanţelor în învăţământul preuniversitar din România” atât din perspectivă 

teoretică, cât şi practică.  

Din punct de vedere teoretic, lucrarea îşi doreşte să aducă un plus de cunoaştere în aria 

definirii şi analizei performanţei sistemului de învăţământ preuniversitar prin intermediul 

metodelor specifice contabilităţii manageriale, demonstrând importanţa utilizării acestora şi 

fundamentând un cadru general de abordare a acestei tematici. Din perspectivă aplicativă, 

rezultatele obţinute în urma efectuării cercetării au rolul de a oferi un răspuns concret 

întrebărilor legate de optimizarea modalităţilor de alocare a resurselor financiare precum şi 

acelora legate de cuantificarea performanţei la nivel de sistem de învăţământ, în termeni de 

costuri. 

Există o diferenţă semnificativă între discursurile politice sau discuţiile erudite în 

materie de sisteme de învăţămât, în general, şi situaţia reală din ţara noastră. Tocmai acesta 

este unul din motivele căruia i se datorează faptul că sistemul educaţional românesc se 

confruntă cu provocări neaşteptate, în faţa cărora reacţia de răspuns este bruscă şi de cele mai 

multe ori, accidentală.  

În acest context este explicabil de ce reformele înregistrează succese care alternează 

cu stagnări. De aceea, şi poziţia şi rolul instituţiilor de învăţământ este incertă şi în schimbare. 

Este o consecinţă a decalajului dintre discursuri şi realitate, iar ocazional apare şi o mare 

diferenţă între politica educaţională şi promovarea acesteia în contextul socio – economic al 

momentului. 

România a făcut un pas înainte în direcţia descentralizării managementului în şcoli 

odată cu introducerea finanţării per elev, începând cu ianuarie 2010. Schimbarea a fost destul 

de dramatică, dacă avem în vedere sistemul anterior de finanţare, când directorii nu influenţau 

bugetul în nici un fel. Vechiul sistem a fost foarte comod, în sensul că din perspectiva unei 

şcoli, profesorii erau în esenţă o resursă gratuită: atâta timp cât erau suficienţi elevi pentru a 

justifica organizarea unei noi clase, costurile salariale ale cadrelor didactice (şi cele asociate 
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acestora) erau suportate de către guvern. În acest context, directorii nu au avut nici un interes 

să organizeze clase mai numeroase şi nu îşi făceau griji pentru anumite compromisuri vizând 

corpul profesoral (angajarea unor profesori tineri, mai neexperimentaţi, dar plătiţi mai slab vs. 

profesori cu vechime şi grade didactice, plătiţi conform reglementărilor în vigoare,  mai mult).  

Însă obiectivul final este de fapt acela de a atinge un nivel calitativ superior în educaţie 

(prin responsabilizarea actorilor locali în adoptarea deciziilor). Schimbarea a fost gândită 

astfel încât să introducă un sistem de stimulente pentru şcoli menit să asigure îmbunătăţirea 

utilizării resurselor, parte importantă a planului de descentralizare promovat de ministerul de 

resort. Acesta din urmă a recunoscut astfel că finanţarea mai flexibilă trebuie să reprezinte 

unul dintre elementele de bază ale unei strategii de descentralizare coerente. Nu se poate 

ajunge la o autonomie mai mare pentru şcoli, dacă modul de alocare a resurselor este supus 

unor norme rigide. 

Schimbarea sistemului de finanțare nu va îmbunătăţi însă de la sine calitatea educaţiei; 

va fi nevoie de o schimbare fundamentală în raporturile de responsabilitate din sectorul 

educaţiei preuniversitare. În acest scop, factorii politici de decizie pot folosi o gamă largă de 

opţiuni, mai mult sau mai puţin rudimentare, unele posibil de aplicat mai repede şi mai facil 

decât altele. Toate aceste opţiuni prezintă însă riscuri şi compromisuri care trebuie luate în 

considerare pentru a preveni eventualele efecte nedorite. Considerăm însă că piatra de temelie 

în relaţia de responsabilitate este evaluarea elevilor prin prisma rezultatelor învăţării, care va 

trebui să joace un rol mult mai proeminent. 

Datorită complexităţii şi implicaţiilor sociale pe care le generează sistemul 

învăţământului preuniversitar din România, respectiv a argumentărilor expuse în paragrafele 

anterioare, considerăm că tema ,,Rolul novator al contabilităţii manageriale în evaluarea 

performanţelor în învăţământul preuniversitar din România”, este de mare actualitate, iar 

abordarea acesteia necesită experienţă practică, muncă de cercetare, respectiv documentare şi 

perseverenţă. 

 

2. Contextul economic şi social al cercetării 

 

Sistemul educațional nu poate fi analizat în absența înțelegerii poziționării acestuia în 

raport cu alte sisteme cum ar fi cel economic și cel social în principal. 

Criza economică puternică manifestată în prima decadă a secolului XXI împreună cu 

manifestarea efectelor globalizării dar și cu presiunile de utilizare eficace a resurselor sau 
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îmbătrânirea populației au determinat adoptarea strategiei Europa 2020 (17 iunie 2010) care 

aduce în atenția statelor membre o viziune economică nouă menită să contribuie la realizarea 

unei economii durabile, care să susțină incluziunea și coeziunea socială. Principalele direcții 

ale strategiei se referă la o dezvoltare economică bazată pe inovare și cunoaștere, durabilitatea 

creșterii economice și favorizarea incluziunii. Relativ la sistemul educațional, au fost 

prevazute două obiective: scăderea ratei de abandon școlar la 10% și atingerea unei ponderi a 

populației cu vârsta între 30-34 ani cu studii superioare de 40%. 

La nivel național, cu referire la tematica abordată în prezenta lucrare, reținem două 

obiective principale
1
: 

- Efectuarea unor investiții eficiente în sistemele educaționale la toate nivelurile; 

- Practicarea unei abordări integrate care să permită ameliorarea rezultatelor din 

sistemul educaționalm care sa vizeze competențele de bază și care sp reducă 

abandonul școlar timpuriu. 

În mod tradiţional, educaţia vizează transmiterea şi receptarea de cunoştinţe, menite să 

ducă la formarea unei opinii publice şi la menţinerea consensului social. În lumea 

contemporană au apărut însă funcţii noi ale instituţiilor educaţionale, iar una dintre acestea se 

referă la recrutarea şi repartizarea individului în diferite roluri sau poziţii economice în 

societate. Acesta este de fapt şi motivul pentru care, atât în ţările dezvoltate, cât şi în cele în 

curs de dezvoltare, educaţia a căpătat valenţe deosebite, aceasta influenţând în mod covârşitor 

progresul societăţii umane facilitând, dar şi stopând dezvoltarea economică. 

Educația generală, educația vocațională sau învățarea pe tot parcursul vieții joacă un 

rol vital în contextul economic și social al unei țări. Din perspectiva Uniunii Europene, 

sistemul educațional trebuie să urmărească trei scopuri – asigurarea unui învățământ de 

calitate și eficace, accesul tuturor indivizilor societății la educație, și deschiderea 

internațională a sistemului de învățământ, care trebuie să se aplice asupra unor componente 

specifice ale sistemului educațional cum sunt deprinderile de bază ale elevilor, perfecționarea 

continuă a cadrelor didactice și integrarea tehnologiilor de informație și comunicare, eficiența 

investițiilor, mobilitatea elevilor, educația civică a elevilor, învățarea de limbi străine sau 

flexibilitatea sistemului educațional pentru a face învățarea posibilă tuturor.  

Legea educației naţionale asigură educației o poziție prioritară în România și 

statutează fundamentele politicilor educaționale: 

                                                           
1
 Tinerii și incluziunea pe piața muncii din România – nevoi, așteptări, soluții, obstacole, disponibil la 

http://www.robcc.ro/media/diverse/FINAL_Studiu%20ANBCC%20-

%20Tinerii%20si%20incluziunea%20sociala%20pe%20piata%20muncii%20ARIAL%20MARE.pdf 
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- Dreptul egal al tuturor cetățenilor României de acce la toate nivelele și formele de 

educație indiferent de condițiile lor sociale sau financiare, rasă, sex, maționalitate 

sau convingeri politice; 

- Promovarea de către stat a principiilor unei educații democratice și garantarea 

dreptului la educație diferențiată, bazată pe pluralism educațional, în beneficiul 

indivizilor societății; 

- Promovarea de către stat a principiilor educației pe tot parcursul vieții. 

Sistemul național de educație are un caracter deschis, include învățământ public și 

particular și este gratuit la nivelul învățământului minim obligatoriu (zece clase).  

 

3. Poziţionarea epistemologică şi delimitarea ariei cercetării 

 

Punctul de pornire al prezentului demers ştiinţific a fost dorinţa de a aduce un plus de 

valoare cunoaşterii în domeniul temei abordate, cuantificat în elemente de noutate şi de 

veridicitate ale ipotezelor formulate. Dimensiunile reflectate în rezultatele cercetării care 

constituei elementul de noutate sunt atât de natură teoretică cât şi metodologică şi empirică. 

Problematica abordată împreună cu modalitatea în care au fost structurate ipotezele şi cu 

rigoarea ştiinţifică a demonstraţiilor efectuate constituie criteriile de calitate ale lucrării 

realizate. Calitatea cercetării este asigurată de coerenţa existentă între obiectul cercetării, 

metodele de cercetare utilizate şi analizele calitative şi cantitative efectuate
2
, elemente 

prezentate în detaliu în prezenta teză de doctorat. 

Utilizarea unui demers epistemologic facilitează cunoaşterea în profunzime a 

sistemului analizat precum şi structurarea logică a cercetării pornind de la formularea 

întrebărilor privind cauzele fenomenelor studiate, apoi a celor privind modalităţile de 

abordare a temei de cercetare şi terminând cu elaborarea concluziilor care fundamentează 

validitatea ipotezelor precum şi a concluziilor legate de posibilităţile de continuare şi 

aprofundare a cercetării.  

Din perspectivă epistemologică, analiza critică sau reflecţia constructivă au stat la 

baza elaborării noilor cunoştinţe ştiinţifice. Argumentarea concluziilor a fost făcută cu 

ajutorul observaţiei şi al sepculaţiei, care au constituit principalele laturi ale cercetării 

interactive şi iterative. Ca şi tehnici specifice, în cazul observării am utilizat culegerea datelor 

                                                           
2
 Thiétart R.A. (1999) Méthodes de recherche en management, Dunod, Paris, p. 122 
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şi a informaţiilor, clasificarea acestora şi generalizarea inductivă, iar în cazul speculaţiei am 

folosit stabilirea ipotezelor, modelarea ipotezelor şi deneralizarea deductivă. 

Efectuarea cercetării a fost dublată de reflecţia epistemologică, materializată în 

identificarea principalelor caracteristici ale demersului parcurs, şi anume stabilirea curentului 

pozitivist sau constructivist căruia îi aparţine cercetarea, delimitarea tipului de cercetare 

precum şi a tipurilor de raţionament utilizate.  

Pentru a putea încadra prezenta cercetare într-unul din curentele existente, vom 

prezenta succint principalele caracteristici ale acestora. Potrivit curentului pozitivist se 

prezumă existenţa unei realităţi obiective a mediului studiat, faţă de care cercetătorul este 

neutru, este folosită o metodologie cantitativă prin intermediul căreia are loc testarea ipotezei, 

se foloseşte logica deductivă în elaborarea concluziilor, iar rezultatele cercetării sunt 

verificabile, confirmabile şi refutabile
3
. Curentul constructivist este fundamentat de ipoteza 

construcţiei progresive a reprezentării proprii a realităţii şi este caracterizat de o realitate care 

este construită, de lipsa neutralităţii observatorului precum şi de un caracter interpretativ şi 

exploratoriu al cercetării.  

Având în vedere descrierea celor două curente de cercetare, şi demersul pe care l-am 

efectuat, putem afirma că aceasta se situează la interferenţa celor două curente. Etapa iniţială 

a cercetării, în care a avut loc analiza sistemului de învăţământ preuniversitar  în baza 

observaţiei, se circumscrie curentului pozitivist. Ulterior, cercetarea aplicativă efectuată a 

determinat orientarea acesteia în direcţia curentului constructivist, realitatea fiind reconstruită 

şi fiind generate explicaţii şi evaluări.  

Aria cercetării a fost delimitată de sistemul de învăţământ preuniversitar din România, 

care a fost analizat atât la nivel naţional cât şi judeţean, pe modelul sistemului existent la 

nivelul judeţului Satu Mare. Obiectul cercetării a fost reprezentat de unităţile de învăţământ, 

la nivelul cărora are loc alocarea resurselor financiare. Unitatea de învăţământ ca furnizor de 

servicii de educaţie este relevantă pentru problematica abordată atât din punct de vedere 

economic cât şi al responsabilităţii sociale pe care o deţine, prin prisma ieşirilor pe care le 

generează. Aria abordată prezintă un interes deosebit datorită diferenţelor semnificative care 

există între costul per elev statutat prin acte normative şi cel concret, calculat la nivelul 

diferitelor unităţi de învăţământ. Sunt astfel explicate problemele actuale ale constrângerilor 

bugetare existente la nivelul unităţilor de învăţământ care ne-au determinat să demarăm 

                                                           
3
 Martinet C. A. coord. (1990), Epistémologies et Sciences de Gestion, Economica, Paris, p.82 
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cercetaera în speranţa identificării unor metode relevante şi adaptate contextului actual în ceea 

ce priveşte alocarea diferenţiată a resurselor financiare.  

Obiectul cercetării este definit de modul în care contabilitatea managerială oferă 

instrumente specifice de gestionare a performanţei şi de creştere a acesteia. Pe parcursul 

cercetării am urmărit reliefarea modului în care ştiinţa contabilităţii manageriale poate oferi o 

soluţie în ameliorarea problemelor bugetare existente la nivelul sistemului de învăţământ 

preuniversitar, prin exemplificarea concretă a modului în care metodele acesteia pot fi 

utilizate, precum şi prin încercarea de modelare a unei funcţii de cost care să permită o alocare 

eficientăă a resurselor. Astfel, rezultatul demersului de cercetare este fundamentat de analiza 

modalităţilor prin care contabilitatea managerială oferă soluţii problemelor existente în 

sistemul de învăţământ, de modalităţile concrete specifice gestionării resurselor financiare din 

sistemul de învăţământ care pot fi aplicate precum şi de modul în care performanţa acestui 

sistem poate fi îmbunătăţită.   

Chiar dacă a fost nevoie de timp, fiind la început contestate, metodele specifice 

contabilităţii manageriale au câştigat teren în aria sistemelor publice în special în domeniul 

educaţiei sau al sănătăţii. Acest lucru a fost facilitat de cercetări teoretice care au avut ca 

rezultat conturarea unor metode specifice acestor sisteme, diferite uneori de cele cu 

aplicabilitate în aria entităţilor private furnizoare de produse sau servicii. Chiar dacă piaţa 

serviciilor de educaţie este o piaţă diferită de cea clasică, determinarea costului acestor 

servicii precum şi identificarea sistemului de intrări şi ieşiri ale acestei pieţe conduce la un 

plus de informaţie care permite gestionarea eficientă a resurselor acestui sistem, indiferent că 

este vorba de resurse financiare, umane sau materiale. 

Fără îndoială, determinarea costului unei educaţii adecvate şi a costurilor asociate 

reprezintă un proces dificil dar care este necesar a fi practicat în fiecare ţară. Existenţa mai 

multor metode nu facilitează acest proces, fiind dificilă folosirea uneia sau a alteia, alegerea 

celei mai potrivite metode căzând în sarcina elaboratorilor de decizii în ceea ce priveşte 

alocarea resurselor financiare, care trebuie să determinea cea mai potrivită metodă în raport cu 

particularităţile naţionale ale sistemului de învăţământ. 

Orice metodă este folosită, rezultatele trebuie interpretate nu în termeni de supra-

finanţare a unităţilor şcolare ineficiente ci de transformare a sistemului educaţional în aşa fel 

încât să poată fi asigurată creşterea calităţii acestuia precum şi creşterea eficienţei unităţilor 

şcolare. De asemenea, alocarea resurselor necesare educației trebuie să aibe în contrapartidă o 

utilizare eficace a acestora. Decalajul existent între resurse și nevoi este evident, și a rezultat 

și în cadrul studiului empiric, o cauză importantă a  acestui fapt fiind modul în care are loc 
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alocarea sumelor primite de la bugetul de stat, în baza unor formule care nu reușesc să 

surprindă complexitatea și specificitatea tuturor unităților școlare. 

 

4. Ipotezele cercetării  

 

Cunoaşterea ştiinţifică trebuie să pornească de la o serie de întrebări care au ca scop 

conturarea ipotezelor de cercetare. Astfel, cercetarea a pornit de la formularea a două întrebări 

principale legate de măsura în care contabilitatea managerială poate fi utilizată în sistemul de 

învăţământ preuniversitar prin intermediul unor metode specifice, precum şi de modul în care 

utilizarea acestor metode contribuie la creşterea performanţei sistemului de învăţământ 

preuniversitar. Adiacent, pe parcursul efectuării cercetării au fost formulate întrebări 

suplimentare legate de modul de definire a noţiunii de performanţă a sistemului de 

învăţământ, de modalităţile în care performanţa se poate cuantifica în raport cu diferite 

variabile, precum şi de posibilităţile de modelare a unei funcţii care să fundamenteze alocarea 

resurselor financiare între unităţile de învăţământ într-un mod eficace. 

În baza întrebărilor anterior enunţate, desfăşurarea cercetării a fost direcţionată de un 

set de ipoteze menite să relaţioneze într-o manieră ştiinţifică fenomenele analizate. Astfel, 

sistemul epistemologic al cercetării a fost construit în jurul următoarelor ipoteze: 

I1: Există un efect temporal care are ca rezultat creşterea deficitului resurselor 

sistemului de învăţământ în raport cu necesităţile acestuia. 

I2: Sfera noţiunii de performanţă a sistemului de învăţământ universitar este cu 

mult mai largă decât cea a performanţei financiare, iar celelalte laturi ale perdormanţei au 

un efect semnificativ asupra gradului acesteia. 

I3: Utilizarea unor metode specifice ale contabilităţii manageriale particularizate în 

raport cu elementele caracteristice ale sistemului de învăţământ preuniversitar conduce la 

eficeintizarea procesului de alocare a resurselor financiare. 

Prezenta cercetare nu a urmărit numai validarea sau invalidarea ipotezelor anterior 

formulate, ci şi realizarea unei viziuni de ansamblu a problematicii abordate, care să permită 

atingerea obiectivelor stabilite. Atât coerenţa ipotezelor cât şi conformitatea acestora cu 

realitatea observată a necesitat efectuarea mai multor tipuri de verificări – din punct de vedere 

al logicii, al compatibilităţii acestora precum şi a realităţii experimentale. 
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5. Metodologia cercetării  

 

Analiza literaturii de specialitate identifică din punct de vedere al metodologiei 

utilizate, trei categorii de cercetare: cercetarea pură sau fundamentală, cercetarea aplicativă şi 

cercetarea emipirică (tehnologică). Între cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicativă 

există o relaţie de complementaritate.  Dacă în cazul cercetării fundamentale rezultatele se 

materializează ca invenţii, descoperiri sau modelări teoretice ale unor fenomene, cercetarea 

aplicativă generează soluţii care au rolul de a explica modelele teoretice analizate. Sfera 

cercetării este completată de cercetarea empirică, prin intermediul căreia sunt testate statistic 

diverse ipoteze sau rezultate obţinute prin intermediul celorlalte forme de cercetare. Astfel, 

poziţia cercetării emipirice este una una pozitivistă în raport cu ipotezele neutre sau cauzale 

ale femonelelor studiate
4
.  

Validarea ipotezelor cercetării a fost posibilă prin utilzarea raţionamentului ştiinţific 

care a avut ca scop generarea de idei materializate în concluzii. Ca şi forme ale 

raţionamentului ştiinţific au fost utilizate raţionamentul deductiv, inductiv şi abductiv.  

Aplicarea raţionamentului deductiv a fost făcută prin stabilirea ipotezelor, selectarea 

datelor necesare aplicării metodelor identificate ca fiind potrivite pentru validarea ipotezelor 

formulate şi determinarea gradului de validare a ipotezelor în baza deducţiilor logice 

efectuate.   

În baza raţionamentului inductiv al cărui produs final sunt rezultate noi la nivel 

teoretic (norme sau principii care se pot extrapola), s-a urmărit identificarea de reguli în baza 

observaţiilor făcute asupra obiectului de studiu şi a formulării de ipoteze fundamentate de 

aceste observaţii. 

Cea de-a treia forma de raţionament, raţionamentul abductiv, presupune din partea 

cercetătorului o interpretare conştientă sau nu a observaţiilor obţinute prin studiul obiectului 

cercetării. Deoarece în cadrul raţionamentul inductiv descoperirea are un caracter explicativ şi 

poate fi testată în vederea elaborării unor norme, acesta trebuie să aibe loc înaintea efectuării 

raţionamentul abductiv. 

Demersul prezentei cercetări a utilizat în mod iterativ primele două forme de deducţie 

(inductivă şi deductivă) în cadrul observării fenonenelor studiate şi a elaborării concluziilor, 

analiza efectuată fiind făcută atât de la general la particular cât şi  invers.  

                                                           
4
 Savall H., Zardet V. (2004), Recherche en Sciences de Gestion: Approche Qualimétrique, Economica, Paris, 

p.62 
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Studiul de caz a fost fundamentat pe datele furnizate de Inspectoratul şcolar al 

judeţului Satu Mare precum şi pe datele furnizate de unităţile de învăţământ analizate. Astfel, 

a fost posibilă analiza activităţii educaţionale la acest nivel, a modalităţilor de finanţare 

precum şi a performanţei sistemului de învăţământ raportat la gradul de finanţare. 

Principalele direcţii de cercetare au fost cercetarea documentară şi cercetarea 

aplicativă. Pentru efectuarea cercetării documentare au fost folosite un număr de peste 200 

surse bibliografice constituite din cărţi şi articole de specialitate aparţinând atât autorilor 

români, cât şi străini, legislaţie şi resurse disponibile în reţeaua web. Acest tip de cercetare a 

cosntituit fundamentul cercetării aplicative care a permis o cunoaştere în detaliu a 

fenomenelor analizate teoretic precum şi stabilirea gradului de validitate a ipotezelor 

formulate. 

Analizând principalele curente ale epistemologiei – pozitivism şi constructivism – 

constatăm asocierea acestora atât cu metode calitative cât şi cu modele cantitative. Folosirea 

combinată a acestor metode constituie o abordare a demersului ştiinţific de tip qualimetric
5
.  

În cadrul studiului empiric, a fost demonstrat modul efectiv în care trebuie practicată o 

analiză a costurilor în educație și a fost elaborat un model de studiu a dinamicii legăturilor 

existente între costul pe elev, performanța elevilor, numărul de cadre didactice și salariile 

acestora, numărul de elevi aparținând minorităților. Ca și rezultate obținute, a fost valiadată 

ipoteza potrivit căreia educarea elevilor aparținând minorităților este mai costisitoare, datorită 

mărimii mici a claselor și a unui necesar mărit de personal. De asemenea, în mediul rural, 

costul per elev are o valoare mai mare. Un alt rezultat este legat de demonstrarea faptului că 

eficacitatea managerială se reflectă semnificativ în diminuarea costurilor per elev. 

Rezultatele modelării statistice au arătat că atingerea unui anumit nivel de performanță nu 

necesită în mod absolut resurse suplimentare ci o distribuire eficientă a sumelor existente. Tot 

eficiența managerială este cea care poate conduce la creșterea performanței elevilor, fără să 

fie nevoie de o creștere a sumelor investite în educație.Punctul central al cercetării a constat în 

conturarea conceptului general de performanţă a sistemului de învăţământ precum şi a celui 

particular de performanţă economică şi financiară înm raport cu resursele disponibile, în acest 

sens fiind utilizate metode calitative de analiză. 

 

 

 

                                                           
5
 Savall, H., Zardet, V., (2004) op. cit ,  pag.103 
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6. Structura generală a cercetării  

 

Obiectivul principal al cercetării vizează analiza performanţei sistemului de 

învăţământ preuniversitar prin intermediul metodelor specifice contabilităţii manageriale, 

demonstrând importanţa utilizării acestora şi fundamentând un cadru general de abordare a 

acestei tematici. 

Obiectivele particulare urmărite pe parcursul efectuării studiului de caz au fost: 

- Demonstrarea modalităților de analiză statistică a performanței sistemului de 

învățământ din România în raport cu alte sisteme de învățământ (analiză macro-economică), 

și de caracterizare a performanței acestui sistem la nivelul particular al unei unități 

adminsitrativ teritoriale (analiză micro-economică); 

- Exemplificarea modului în care poate fi efectuată analiza şi evaluarea costurilor 

educației cu ajutorul metodelor specifice contabilităţii managerial; 

- Determinarea corelaţiei dintre variabilele de intrare şi ieşire ale sistemului educaţional; 

- Modelarea econometrică a unei funcţii a costului specifice sistemului educaţional. 

Efectuarea prezentei cercetări a urmărit identificarea acelor teorii și elemente care să 

conducă la o fundamentare științifică a răspunsurilor la întrebările care au fost formulate în 

baza ipotezelor stabilite.  

 Prima întrebare a cercetării a fost legată de gradul în care contabilitatea managerială 

poate fi aplicată în sistemul de învățământ preuniversitar prin intermediul unor metode 

specifice. Așa cum s-a arătat atât în partea teoretică a lucrării cât și în studiul de caz, 

contabilitatea managerială este principalul instrument de gestionare a costurilor și a 

performanței, în acest scop putând fi folosite metode generale de analiză a costurilor cum ar fi 

analiza de eficacitate a costurilor, analiza utilității costurilor, analiza cost-beneficii, analiza de 

fezabilitate a costurilor sau metode de analiză a costurilor specifice sistemului educațional 

precum modelul FAM, modelul RCM, funcția de producție și funcția de cost asociate 

educației etc.  

A doua întrebare a cercetării a fost legată de modul în care utilizarea metodelor 

contabilității de gestiune în sistemul educațional preuniversitar contribuie la creșterea 

performanței acestui sistem. Simultan cu încercarea găsirii răspunsului la această întrebare, a 

avut loc o fundamentare teoretică a conceptului de performanță în sistemul educațional 

precum și o exemplificare a modului în care aceasta se poate cuantifica în raport cu variabile 

specifice ale sistemului. Determinarea unei funcții a costului a avut ca scop demonstrarea 
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modului în care performanța sistemului educațional poate fi mărită prin alocarea eficace a 

resurselor disponibile. 

Considerăm că indicatorii de performanță a unităților școlare folosiți în evaluarea 

acestora nu oferă o imagine clară a eficacității acestora și nu permit o evaluare a tuturor 

componentelor performanței în educație. De aceea, este nevoie de o folosire a metodelor 

contabilității manageriale specifice pentru a putea găsi o soluție atât problemelor de natură 

economică dar și a celor de natură socială. 

Teza a fost structurată pe cinci capitole, în cadrul cărora ne-am aplecat cu atenţie atât 

asupra unor aspecte cunoscute privind sistemul de învăţământ preuniversitar, cât şi asupra 

unora mai puţin expuse opiniei publice, respectiv dimensiunea şi impactul schimbării în 

învăţământul preuniversitar românesc în contextul descentralizării sistemului de finanţare şi a 

promovării unei politici educaţionale axate pe performanţă, ca indicator al calităţii 

învăţământului preuniversitar. 

 

7. Conţinutul sintetic al cercetării  

 

Primul capitol al demersului nostru, „Învăţământul preuniversitar din România - 

concepte, orientări, direcţii de reformă” abordează problematica reformării sistemului 

educaţiei naţionale prin implementarea consecutivă a mai multor iniţiative şi procese 

specifice, din păcate, majoritatea lipsite de consistenţa şi perseverenţa necesare unei reforme 

de amploare. Trebuie însă să recunoaştem că au existat şi încercări pozitive, eforturi deosebite 

şi planuri de acţiune, însă în ciuda acestora, imaginea de ansamblu a sistemului de învăţământ 

se menţine destul de eterogenă, similară unui mozaic, iar pe alocuri contradictorie
6
.  

România a făcut un pas înainte în direcţia descentralizării managementului în şcoli 

odată cu introducerea finanţării per elev, începând cu ianuarie 2010. Logica ce stă la baza 

acestui tip de  descentralizare se leagă de responsabilizarea directorilor de şcoală şi autonomia 

şcolilor. Noul sistem de finanţare implementat reprezintă o îmbunătăţire majoră comparativ 

cu vechiul sistem, respectiv: este mai transparent, oferă mai multă flexibilitate în şcoli în ceea 

ce priveşte gestionarea resurselor, este astfel conceput încât să încurajeze alocarea mai 

eficientă a resurselor atât în cadrul şcolilor (clase mai numeroase), cât şi în anumite locaţii 

geografice (adică se încurajează consolidarea şcolară) şi asigură o îmbunătăţire a echităţii din 

punct de vedere a finanţării. 

                                                           
6
 Crişan A. (coord.) (2006), Patru exerciţii de politică educaţională în România, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, p.42. 
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„Abordări conceptuale ale contabilităţii manageriale în contextul aplicării în unităţile 

de învăţământ preuniversitar”, al doilea capitol al lucrării, prezintă contabilitatea managerială 

ca instrument de gestiune primordial, necesar pentru comensurarea, aprecierea şi 

îmbunătăţirea performanţei în şcoli. Abordarea noastră vizează adaptarea conceptelor 

specifice contabilităţii manageriale în contextul concurenţial al zilelor noastre, la activitatea 

din unităţile de învăţământ preuniversitar, a căror misiune primordială este legată de 

asigurarea educaţiei pentru populaţia tânără, de pregătirea generaţiilor viitoare, formarea 

profesională a tinerilor, predare şi cercetare de calitate. 

Expansiunea cheltuielilor cu educaţia şi învăţământul, precum şi grija faţă de banul 

public a determinat o intensificare a proceselor de monitorizare a costurilor, dar şi 

reanalizarea metodelor prin care acestea sunt determinate. În acest context, este foarte 

importantă cunoaşterea tipologiei cheltuielilor pentru a putea face legătura dintre cheltuială şi 

cost, respectiv pentru a putea pune în practică metode ale contabilităţii managerială. 

Al treilea capitol al demersului nostru, „Metode şi tehnici ale contabilităţii 

manageriale relevante pentru evaluarea performanţelor în învăţământul preuniversitar din 

România” problematizează conceptul de performanță în învăţământul preuniversitar, cunoscut 

fiind faptul că aceasta capătă diferite conotații, în funcție de domeniul pe care îl 

caracterizează. Însă aceasta trebuie să se raporteze în mod obligatoriu la crearea de valoare 

prin realizarea obiectivelor stabilite, rezultatul exprimat în funcţie de natura performanţei şi 

potenţialul de realizare, compararea rezultatului cu baza de referinţă sau competiţia. 

Modalitățile de măsurare ale performanței au stârnit interesul teoreticienilor și 

practicienilor, care au abordat problematica complexă a sistemelor de gestionare a 

performanței, care de altfel includ şi modalitățile de cuantificare. Sistemele tradiţionale de 

evaluare a performanţei bazate pe indicatori financiari şi-au demonstrat ineficienţa începând 

cu anii 80 când apar noi abordări ale managementului precum managementul calităţii totale 

(TQM) sau metoda JIT (just in time). Deoarece contabilitatea managerială modelează din 

perspectivă economică entitatea în vederea atingerii obiectivelor de măsurare a performanţei
7
, 

este evident rolul primordial pe care îl au metodele şi tehnicile acesteia în demersul legat de 

evaluarea performanţei. 

Capitolul patru al lucrării, „Metode şi tehnici de evaluare a performanţei în 

învăţământul preuniversitar”, surprinde modalităţile de evaluare a performanţei sistemului 

educaţional, din perspectivă economică şi implicit contabilă. Acestea trebuie să pornească de 

                                                           
7
 Bouquin H. (2004), Comptabilite de gestion, troisieme edition, Economica, Paris, p.59 
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la identificarea şi cuantificarea ieşirilor sistemului. În măsura în care sistemul educaţional 

preuniversitar funcţionează în baza fondurilor publice alocate, este firesc ca acesta să aibă o 

serie certă de responsabilităţi evaluate în termeni de ieşiri ale sistemului. Eficacitatea 

educaţională poate fi definită ca reuşita atât cantitativă cât şi calitativă a pregătirii elevilor, la 

care se adaugă dezvoltarea societăţii, a culturii şi a pieţei muncii.  

Scopul evaluării performanţei din punct de vedere economic a sistemului educaţional 

este de a monitoriza modul în care are loc alocarea resurselor la nivel naţinal, regional, local 

etc, de a analiza factorii care influenţează structura costurilor sistemului sau a unităţilor de 

învăţământ şi de a investiga modul de funcţionare a sistemului de finanţare a învăţământului 

precum şi a efectelor acestuia. Atât analiza de eficacitate a costurilor, cât şi analiza cost-

beneficii sunt metode de evaluare a resurselor utilizate în cadrul unor alternative, şi de 

cuantificare a costurilor. Spre deosebire de metoda analizei costurilor şi a beneficiilor însă, în 

cadrul analizei de eficacitate a costurilor sunt luate în considerare numai alternativele ale 

căror ieşiri pot fi cuantificate monetar. 

Dacă în ceea ce priveşte costurile acestea pot fi relative uşor identificate, nu acelaşi 

lucru se poate spune despre beneficii. Determinarea beneficiilor educaţiei porneşte de la o 

abordare filosofică a scopului educaţiei şi a modurilor în care acesta poate fi atins. Încă din 

antichitatea greacă educaţia a fost considerată ca fiind centrată pe împlinirea morală a 

indivizilor şi bunăstarea societăţii în care aceştia trăiesc. Studiile recente au arătat că educaţia 

contribuie atât la o performanţă mai bună a indivizilor pe piaţa muncii dar şi la îmbunătăţirea 

sănătăţii acestora, promovarea unei atitudini civice active şi diminuarea violenţei. S-a 

demonstrate că oamenii educaţi au tendinţa de a trăi mai mult, datele relevând o asociere 

puternică între speranţa de viaţă şi nivelul de educaţie. Persoanele educate tind să fie mai 

implicate în activităţi civice la fel cum tind să fie mai fericite.  

Ultimul capitol al lucrării, „Evaluarea şi analiza performanţei învăţământului 

preuniversitar din judeţul Satu Mare pe baza metodelor contabilităţii manageriale”, 

urmăreşte două direcții principale: pe de-o parte analiza performanței actuale a sistemului 

educațional din România și pe de altă parte demonstrarea modurilor practice de aplicare a 

metodelor specific contabilității manageriale de evaluare a performanței și de îmbunătățire a 

acesteia. 

Alegerea județului Satu Mare ca obeict a studiului de caz a fost făcută datorită 

implicării directe a autorului în structurile manageriale ale Inspectoratului Școlar Județean 

Satu Mare. Considerăm că acest fapt conferă lucrării o valoare practică evidentă, putând fi 
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considerată un ghid de referință în dezvoltarea instrumentelor manageriale de gestionare a 

performanței și de îmbunătățire a acesteia. 

În vederea atingerii unui anumit nivel de performanţă nu este neapărat nevoie de sume 

suplimentare, ci de o redistribuire a sumelor într-o manieră mai eficientă între unităţi şcolare, 

sau o reorganizare a lor. Una din modalităţile importante de reducere a costului unitar şi în 

acelşi timp de atingere a unui nivel înalt de pregătire a elevilor este creşterea eficienţei. Cu 

alte cuvinte, cea mai bună modalitate de creştere a performanţei elevilor în absenţa unei 

creşteri a costurilor este creşterea productivităţii prin intermediul metodelor manageriale 

specifice activităţilor didactice.  

 

8. Concluzii, contribuţii personale, limite şi perspective ale cercetării  

 

A) Concluzii generale 

Suntem de părere că dezvoltarea economică nu este posibilă în lipsa îndeplinirii unor 

condiţii sociale, printre care se numără şi modificarea funcţiilor instituţiilor educaţionale. 

Educaţia are un rol covârşitor în asigurarea şi îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe şi aptitudini 

individuale, fapt care facilitează identificarea unui loc de muncă corespunzător pregătirii, 

respectiv asigurarea unui venit adecvat. Orice individ căruia i se oferă oportunităţi de muncă 

în mediul în care trăieşte va accesa aceste oferte, aducându-şi aportul la dezvoltarea 

economică a zonei în cauză. Lipsa unor astfel de oportunităţi determină migrarea spre alte 

zone (din mediul rural în cel urban sau invers), generând efecte negative. 

Înfiinţarea în mediul rural a unor unităţi de învăţământ cu profil agricol nu este viabilă 

deoarece nu conduce în mod obligatoriu la dezvoltarea economică a acelei zone, pentru că 

veniturile generate de o astfel de profesie pot fi reduse, înfiinţarea unei astfel de şcoli nefiind 

o condiţie suficientă pentru dezvoltarea economică a zonei în cauză.  

Suntem de părere că şcoala românească necesită investiţii masive, dar şi mecanisme de 

stimulare a acestora, deoarece subfinanţarea sistemului educaţional generează nu doar 

insuficienţa dotărilor materiale, ci şi un nivel scăzut al infrastructurii, excluziune socială etc. 

Vechiul sistem de finanţare a fost practic greşit în toate aspectele sale:  

- nu exista nici un stimulent în vederea utilizării eficiente a resurselor existente; 

- nu oferea flexibilitate actorilor locali, aceştia neavând posibilitatea realocării 

resurselor în direcţiile în care era cea mai mare nevoie de aceste fonduri; 

- procesul în sine al finanţării a fost lipsit de transparenţă; 
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- finanţarea era inechitabilă atât pe orizontală (şcoli similare trebuiau să primească 

aceleaşi fonduri ), cât şi pe verticală (şcolile aflate în circumstanţe dificile trebuiau finanţate 

diferit). 

O serie de studii referitoare la dezvoltarea capitalului uman au lansat ipoteza că 

învăţământul primar (nivel care asigură de fapt alfabetizarea societăţii) influenţează mai mult 

nivelul de dezvoltare economică decât învăţământul secundar sau terţiar
8
. Total greşit 

considerăm noi, deoarece învăţământul primar furnizează doar informaţii de bază cu caracter 

general, insuficiente pentru asigurarea dezvoltării economice.  

Introducerea condiţionării plăţii alocaţiei pentru copii de frecventarea cursurilor 

şcolare generează efecte pozitive în combaterea neparticipării şcolare, deoarece pentru 

majoritatea familiilor sărace şi/sau a celor cu mulţi copii aceasta reprezintă singura sau 

principala sursă de venit a gospodăriei. O astfel de condiţionare ar putea fi inclusă şi de către 

autorităţile locale în contextul acordării venitului minim garantat. 

De asemenea, introducerea sistemelor „şcoală după şcoală” pentru toţi elevii din 

învăţământul preuniversitar poate compensa lipsa resurselor financiare ale părinţilor şi lipsa 

condiţiilor adecvate studiului. S-ar asigura astfel nu numai un spaţiu sigur pentru elevi, ci şi 

noi locuri de muncă (pentru învăţători, supraveghetori, pedagogi, psihologi etc.).  

Apreciem pozitiv măsurile care au fost întreprinse în direcţia creşterii accesului la 

educaţie al copiilor care provin din familii/medii defavorizate, însă persistă o serie de aspecte 

negative legate de funcţionarea sistemului de învăţământ, care impun adoptarea unei strategii 

educaţionale coerente şi a unor politici educaţionale incluzive.  

Dezvoltarea curriculară este unul dintre cele mai extinse şi cel mai important element 

al reformei educaţiei iniţiate de ministerul de resort. Acesta este unul dintre elementele cele 

mai dificile în contextul reformării sistemului educaţional. Plasând această sarcină unui 

institut de cercetare, încărcarea muncii va creşte foarte mult, moment în care institutul îşi va 

schimba orientarea în mod semnificativ, concomitent cu creşterea volumului de cercetare. 

Considerăm că o astfel de abordare generează întârzieri inutile şi dificultăţi manageriale între 

promotorii dezvoltării curriculare şi minister. În multe state europene, dezvoltarea curriculum 

- ului este atribuţia unei agenţii distincte, de specialitate, iar noi considerăm că şi în cazul ţării 

noastre cheia succesului este reprezentată de un astfel de aranjament. 

În învăţământul preuniversitar din România există toate elementele necesare 

funcţionării corespunzătoare a sistemului. Există o structură destul de eficientă în sprijinirea 

                                                           
8
 Anderson C. A., Bowman M. J. (1963), Concerning the Role of Education in Development, London, Collier 

Macmillan   
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performanţei şi ne referim la funcţiile pe care le îndeplinesc toate agenţiile sale. Trebuie însă 

îndeplinite trei condiţiile cheie pentru a se asigura eficacitatea structurală a acestui sistem: 

1. evitare proliferării inutile a agenţiilor concomitent cu asigurarea unei diferenţieri 

functionale suficiente, 

2. evitarea dublărilor de atribuţii şi a suprapunerilor şi 

3. plasarea fiecărei funcţii celei mai potrivite agenţii; în acest context termenul 

„agenţie potrivită” desemnează o agenție ale cărei funcţii, printre altele, va crea cel mai 

propice mediu pentru performanţele sale. 

Noul sistem de finanţare reprezintă o îmbunătăţire majoră comparativ cu vechiul 

sistem, respectiv: este mai transparent, oferă mai multă flexibilitate în şcoli în ceea ce priveşte 

gestionarea resurselor, este astfel conceput încât să încurajeze alocarea mai eficientă a 

resurselor atât în cadrul şcolilor (clase mai numeroase), cât şi în anumite locaţii geografice 

(adică se încurajează consolidarea şcolară) şi asigură o îmbunătăţire a echităţii din punct de 

vedere a finanţării. 

Politizarea educaţiei este însă ameninţarea cea mai puternică. Avem în vedere o 

combinaţie malignă între instabilitatea politică a guvernelor şi politizarea excesivă a 

sistemului. România are un sistem politic multipartit, dominat însă de două curente mari şi 

mai multe mici. Este practic aproape imposibil să se formeze un guvern majoritar. Drept 

urmare, schimbările la nivelul guvernului sunt frecvente şi fiecare schimbare aduce şi un nou 

ministru la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu noi idei şi noi strategii de reformă educaţională. 

Din păcate, această instabilitate, însoţită de un nivel ridicat de politizare aduce regrese în 

sectorul educaţional, nu progrese şi performanţă. 

Efectuarea prezentei cercetări a urmărit identificarea acelor teorii și elemente care să 

conducă la o fundamentare științifică a răspunsurilor la întrebările care au fost formulate în 

baza ipotezelor stabilite.  

 Prima întrebare a cercetării a fost legată de gradul în care contabilitatea managerială 

poate fi aplicată în sistemul de învățământ preuniversitar prin intermediul unor metode 

specifice. Așa cum s-a arătat atât în partea teoretică a lucrării cât și în studiul de caz, 

contabilitatea managerială este principalul instrument de gestionare a costurilor și a 

performanței, în acest scop putând fi folosite metode generale de analiză a costurilor cum ar fi 

analiza de eficacitate a costurilor, analiza utilității costurilor, analiza cost-beneficii, analiza de 

fezabilitate a costurilor sau metode de analiză a costurilor specifice sistemului educațional 

precum modelul FAM, modelul RCM, funcția de producție și funcția de cost asociate 

educației etc.  
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A doua întrebare a cercetării a fost legată de modul în care utilizarea metodelor 

contabilității de gestiune în sistemul educațional preuniversitar contribuie la creșterea 

performanței acestui sistem. Simultan cu încercarea găsirii răspunsului la această întrebare, a 

avut loc o fundamentare teoretică a conceptului de performanță în sistemul educațional 

precum și o exemplificare a modului în care aceasta se poate cuantifica în raport cu variabile 

specifice ale sistemului. Determinarea unei funcții a costului a avut ca scop demonstrarea 

modului în care performanța sistemului educațional poate fi mărită prin alocarea eficace a 

resurselor disponibile. 

Considerăm că indicatorii de performanță a unităților școlare folosiți în evaluarea 

acestora nu oferă o imagine clară a eficacității acestora și nu permit o evaluare a tuturor 

componentelor performanței în educație. De aceea, este nevoie de o folosire a metodelor 

contabilității manageriale specifice pentru a putea găsi o soluție atât problemelor de natură 

economică dar și a celor de natură socială. 

Rezultatele obținute în cadrul studiului empiric au validat ipotezele formulate, 

demonstrând că există un efect temporal care are ca rezultat creșterea deficitului de resurse ale 

sistemului educațional, prin comparație cu necesitățile acestui sistem. De asemenea, 

fundamentarea teroetică a conceptului general de performanță a sistemului educațional a 

demonstrat sfera largă a acestuia, și nu numai importanța dimensiunilor care caracterizează 

performanța precum și modul în care aceste dimensiuni contribuie la mărimea gradului de 

performanță.  

O altă ipoteză validată a fost cea potrivit căreia eficientizarea procesului de alocare a 

resurselor financiare în sistemul educațional este posibilă prin folosirea metodelor specifice 

contabilității manageriale care se pot particulariza în raport cu elementele caracteristice ale 

sistemului.  

Considerăm că întregul demers științific nu numai că a validat ipotezele formulate, ci a 

și realizat o viziune de ansamblu a problematicii abordate, fiind astfel posibilă atingerea 

obiectivelor de cercetare.  

O primă concluzie se referă la faptul că un sistem eficace de finanţare a unităţilor 

şcolare trebuie să îndeplinească o serie de criterii calitative, și anume: 

- Transparenţă, accesibilitate şi uşurinţă în înţelegere 

- Oferirea de resurse suficiente pentru populaţiile specifice de elevi şi echitabilitatea atât 

orizontală cât şi verticală a sistemului 

- Fundamentarea pe costuri detaliate  
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- Minimizarea efectelor negative generate de supraevaluarea costurilor sau a greşelilor 

de raportare a datelor de bază 

- Minimizarea costurilor adminsitrative legate de dezvoltarea şi aplicarea sistemului de 

finanţare 

- Predictibilitate şi stabilitate 

Analiza detaliată a metodelor specifice contabilității manageriale în gestionarea 

costurilor asociate sistemului educațional a relevat atât avantajele cât și dezavantajele 

acestora. Indiferent însă de metoda adoptată, evaluarea costurilor trebuie să surprindă relaţia 

existentă între nevoile elevilor, reusrsele unităţilor de învăţământ şi ieşirile procesului 

educaţional.  

De asemenea, tot indiferent de metoda utilizată, aceasta implică judecata umană ceea 

ce îndepărtează contabilitatea managerială de o ştiinţă exactă. De aceea este necesară o 

abordare care să diminueze subiectivitatea persoanelor implicate în modelare şi dezvoltarea 

unui model complex de alocare a resurselor care să pornească de la o definiţie clară a 

adecvabilităţii educaţiei, care să specifice şi să evalueze monetar resursele şi programele de 

învăţământ oferite şi care să dezvolte un mecanism echitabil de distribuire a resurselor.  

Fără îndoială, determinarea costului unei educaţii adecvate şi a costurilor asociate 

reprezintă un proces dificil dar care este necesar a fi practicat în fiecare ţară. Existenţa mai 

multor metode nu facilitează acest proces, fiind dificilă folosirea uneia sau a alteia, alegerea 

celei mai potrivite metode căzând în sarcina elaboratorilor de decizii în ceea ce priveşte 

alocarea resurselor financiare, care trebuie să determinea cea mai potrivită metodă în raport cu 

particularităţile naţionale ale sistemului de învăţământ. 

Orice metodă este folosită, rezultatele trebuie interpretate nu în termeni de supra-

finanţare a unităţilor şcolare ineficiente ci de transformare a sistemului educaţional în aşa fel 

încât să poată fi asigurată creşterea calităţii acestuia precum şi creşterea eficienţei unităţilor 

şcolare. De asemenea, alocarea resurselor necesare educației trebuie să aibe în contrapartidă o 

utilizare eficace a acestora. Decalajul existent între resurse și nevoi este evident, și a rezultat 

și în cadrul studiului empiric, o cauză importantăa  acestui fapt fiind modul în care are loc 

alocarea sumelor primite de la bugetul de stat, în baza unor formule care nu reușesc să 

surprindă complexitatea și specificitatea tuturor unităților școlare.  

 Atunci când are loc o analiză a resurselor investite în vederea creșterii calității 

educației aceasta nu trebuie să se rezume numai la chetuielile curente ale unităților școlare, ci 

trebuie să includă și investițiile pe termen lung legate de dezvoltarea comunităților, 

îmbunătățirea calității forței de muncă etc. Educația are un rol vital pn garantarea accesului la 
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informații și la dezvoltarea abilităților necesare pentru continuarea studiilor elevilor la nivel 

universitar, pentru obținerea unei productivități ridicate, pentru diminuarea violenței și a 

criminalității, creșterea  nivelului de sănătate a populației sau crelterea participării populației 

la viața civică.  

Așa cum am arătat, nivelul de calitate a educației oferit de școală este pozitiv asociat 

cu nivelul de bunăstare al comunităților, școlile aflate în medii slab dezvoltate din punct de 

vedere economic și care se confruntă cu o rată mare a șomajului având un nivel scăzut al 

performanței elevilor. Comunitățile sărace se confruntă cu probleme în ceea ce privește 

resursele adiționale necesare finanțării educației,  menținându-se astfel dezavantajul economic 

și social al acestora, care nu poate fi depășit decât prin investiții suplimentare ale statului. 

Efectele insuccesului înregistrat de un învățământ slab calitativ se reflectă în costuri 

economice și sociale ridicate, creșterea criminalității și a neîncrederii civice precum și 

creșterea taxelor necesare acoperirii cheltuielilor de sănatate sau de asistență socială pentru 

familiile cu venituri foarte mici.  

Mecanismele legislative și executive ale statului trebuie să găsească o cale echitabilă 

de distribuire a sumelor alocate educației, care trebuie să fie flexibile pentru a se putea corela 

cu necesitățile reale ale școlilor, lucru care poate deveni posibil atunci când stabilirea 

modalității de finanțare este bazată pe realități obiective privind rentabilitatea și 

profitabilitatea investițiilor în termeni de adecvabilitate, egalitate, predictibilitate, eficacitate 

și eficiență. 

Sintetizând la maxim rezultatele teoretice și practice obținute, putem afirma că 

finanţarea educaţiei înseamnă finanţarea viitorului! 

 

B) Contribuţii proprii 

 Contribuțiile personale în cadrul acestei lucrări au fost atât de natură teoretică 

cât și practică. 

 Din perspectiva contribuțiilor legate de teoriile abordate, contribuția personală a fost 

de natură pozitivistă atunci când a avut loc identificarea lucrărilor de specialitate relevante 

pentru domeniul abordat. Natură constructivistă a contribuțiilor personale a fost dată de 

analiza critică desfășurată pe tot parcursul cercetării, care a contribuit la clarificarea unor 

noțiuni precum performanță a sistemului educațional, indicatori de performanță, eficiențp și 

eficacitate în sistemul de învățământ preuniversitar, costuri specifice educației sau ieșiri ale 

sistemului educațional. Tot în baza analizei critice aplicate au fost sistematizate definiții și 

elaborate scheme proprii care să clarifice diferitele concepte. 
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 În cadrul studiului empiric, a fost demonstrat modul efectiv în care trebuie practicată o 

analiză a costurilor în educație și a fost elaborat un model de studiu a dinamicii legăturilor 

existente între costul pe elev, performanța elevilor, numărul de cadre didactice și salariile 

acestora, numărul de elevi aparținând minorităților. 

Ca și rezultate obținute, a fost valiadată ipoteza potrivit căreia educarea elevilor 

aparținând minorităților este mai costisitoare, datorită mărimii mici a claselor și a unui 

necesar mărit de personal. De asemenea, în mediul rural, costul per elev are o valoare mai 

mare.  

Un alt rezultat este legat de demonstrarea faptului că eficacitatea managerială se 

reflectă semnificativ în diminuarea costurilor per elev. 

Rezultatele modelării statistice au arătat că atingerea unui anumit nivel de performanță 

nu necesită în mod absolut resurse suplimentare ci o distribuire eficientă a sumelor existente. 

Tot eficiența managerială este cea care poate conduce la creșterea performanței elevilor, fără 

să fie nevoie de o creștere a sumelor investite în educație.  

Bazat pe experienţa proprie din învăţământul preuniversitar românesc, am trasat câteva 

recomandări pe care le consider deosebit de importante pentru evoluţia pozitivă a sistemului: 

- trebuie păstrată structura actuală a sectorului, diferenţierea funcţiilor înalt 

specializate şi plasarea lor în agenţii specializate. Totuşi, datorită rolului său extrem de 

important în reforma educaţiei naţionale, precum şi a volumului foarte mare al activităţilor pe 

care le implică, funcţia de dezvoltare a curriculum-ului trebuie să fie plasată într-o agenţie 

independentă şi nu în cadrul Institutului pentru ştiinţele educaţiei. 

- Ministerul trebuie să organizeze o serie de întâlniri între toate agenţiile sale 

subordonate, scopul acestora fiind revizuirea activităţii curente şi creionarea planurilor pentru 

viitor. Trebuie în primul rând identificate toate zonele complementare, toate nevoile şi 

oportunităţile pentru integrare. Ulterior trebuie configurat şi dezvoltat un plan de coordonare 

şi integrare, care va pune bazele viitoarelor cooperări şi colaborări. 

- în plus, trebuie puse în aplicare mecanisme pentru a asigura o coordonare strânsă 

între toate organismele subordonate: reuniuni regulate, periodice între Ministru şi şefii de 

agenţii subordonate, pentru revizuirea planurilor, aprecierea progresului, punerea în aplicare a 

planurilor, aprecierea rezultatelor etc.  

- Ministerul trebuie să-şi îmbunătăţească relaţia cu ONG-urile şi alte agenţii interesate. 

Pentru aceasta e nevoie de viziune şi o misiune bine stabilită, precum şi de un set de strategii. 
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C) Direcții viitoare de cercetare 

Principalele limite ale cercetării se referă la lipsa datelor recente la nivel național  

pentru a putea efectua comparații relevante între caracteristici ale sistemului educațional 

românesc și cele din țările Uniunii Europene. 

 Accesul redus la informații specifice unităților de învățământ a reprezentat o altă 

limită a cercetării, la nivel de școală neexistând un sistem propriu de gestionare a costurilor 

unitar la nivel de județ.  

Ca și direcții viitoare de cercetare, considerăm că este nevoie de: 

- Continuarea examinării relevanței concluziilor formulate de prezenta lucrare la nivel 

național. 

- Continuarea analizei relațiilor existente între calitatea educației, modalitățile de 

distribuire a resurselor financiare alocate educației și condițiile economice și sociale 

particulare ale diverselor comunități. 

- Aprofundarea studiului interacțiunilor dintre creșterea calitții educației și variațiile 

ratei șomajului, a criminașității, a stării de sănătate a populației și a nivelului de 

implicare civică. 

- Dezvoltarea  unui sistem unitar de colectare a datelor privind impactul educației 

asupra nivelului economic și social al populației care să poată fi utilizat în efectuarea 

analizelor econometrice.  
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