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Summary

The educational system of some European countries is overviewed in this 
article. The fact that the administration of the educational system is gradually 
decentralized is mentioned (in some countries, like the United Kingdom, it is much 
decentralized). Different countries are compared by the sources and method of 
financing the education. The common part in this process is that the system of 
public education is a governmental strategy, while the financing is made, in es-
sence, from the Central and local budgets. In the analyzed countries the profes-
sional labor-oriented training, for providing a relevant qualification for 14-aged 
and more senior young people, is especially accentuated. In the majority of Eu-
ropean countries the Ministry of Education (or the similar institution) develops 
the management of educational policy, inspection procedures, allocation of funds, 
and supervises their implementation, as well as the implementation of adminis-
trative laws and decisions. In the majority of countries, the State Budget covers 
the salary and partially equipment costs, but local authorities provide financing 
the maintenance and investment costs (the case of Slovenia).

Finanţarea educaţiei оn ţările din UE se bazează pe descentralizare, fapt care 

ANALIZA COMPARATIVĂ A FINANţĂRII EDUCAţIEI  
ОN UNIUNEA EUROPEANĂ

implică transferul deciziei de la nivel 
central la nivel local, modelul cel mai 
des intоlnit divizează responsabilitatea 
finanţării cheltuielilor оntre guvern şi 
autorităţile locale. Fondurile destinate 
educaţiei se regăsesc оnscrise оn bugetul 
de stat, оn bugetul autorităţii locale şi 
оn bugetul instituţiei de оnvăţămвnt 
respective. Alocarea fondurilor are loc, 
оn majoritatea ţărilor din Europa, ca o 
sumă globală ori ca sume cu destinaţie 

stabilită precis, iar mecanismul alocării 
fondurilor respectă o formulă de 
finanţare stabilită la nivelul central ori 
regional al ţării, după caz. Prezentăm, 
succint, оn continuare modul de 
finanţare a educaţiei оn unele dintre 
şcolile din UE.  

AUSTRIA. Sistemul austriac de 
оnvăţămвnt cuprinde оnvăţămвntul 
obligatoriu (Allgemeinbildendes Schul-
wesen) cu nivelul de оnvăţămвnt primar 
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(Primarstufe/ Volksschule), secundar 
(Sekundarstufe) şi terţiar, care cuprinde 
universităţi (Universitдten), universităţi 
de ştiinţe aplicate (Fachhochschu-
len) şi colegii (Akademien). Există şi 
оnvăţămвntul tehnic şi professional 
(Berufsbildendes Schulwesen) orientat 
spre satisfacerea cerinţelor practice şi 
economice, căruia i se acordă o mare 
importanţă;  cu cвt este mai bun 
оnvăţămвntul profesional, cu atвt creşte 
şansa ocupării pe piaţa muncii. Peste  
80 % dintre elevii austrieci optează pen-
tru o formă de pregătire profesională 
iniţială оn оnvăţămвntul secundar 
superior, ceea ce demonstrează gradul 
de acceptare a оnvăţămвntului tehnic 
şi profesional de calitate. 

Finanţarea оnvăţămвntului ţine 
de responsabilitatea landurilor1, a 
municipalităţii şi a  asociaţiilor mu-
nicipale оn şcolile primare, gimnaziale, 
speciale şi vocaţionale, care acoperă 
cheltuielile cu utilităţi şi reparaţii, cвt 
şi salariile personalului nedidactic. 
Personalul didactic este angajat de 
către  landuri, cu ajutorul fondurilor 
federale,  acestea suportă şi cheltuielile 
cu salariile. Elevii dispun de facilităţi: 
transportul la/ de la şcoală este gratuit, 
manualele şcolare sunt gratuite şi elevii 
sunt оncurajaţi să le păstreze. 

MAREA BRITANIE. Sistemul şcolar 
de оnvăţămвnt din Anglia, Ţara Galilor, 
Scoţia şi Irlanda de Nord se divizează 
оn trei stadii: оnvăţămвntul primar,  la 
vвrsta de 11 ani, оnvăţămвntul secun-
dar,  la vвrsta de 16 ani, şi оnvăţămвntul 
aprofundat post-obligatoriu, pentru cei 
cu vвrste de peste 16 ani. Ţările Regatu-

lui Unit (Anglia, Ţara Galilor, Scoţia şi 
Irlanda de Nord) au reglementări difer-
ite pentru sistemele lor de оnvăţămвnt. 
Există diferenţe оn structură şi modul 
de administrare. оn Regatul Unit, ad-
ministrarea sistemului de оnvăţămвnt 
este foarte descentralizată. Respons-
abilitatea este distribuită оntre guvernul 
central, autorităţile locale, biserici, 
organizaţii independente, organisme 
admini-strative ale şcolilor şi profesori. 
Finanţarea este asigurată, parţial, prin 
intermediul Departamentului pentru 
Educaţie şi Aptitudini DfEs, care alocă 
fonduri оnvăţămвntului preuniversitar 
prin intermediul Consiliului pentru 
оnvăţămвnt şi aptitudini (LSC), precum 
şi prin intermediul autorităţilor locale 
educaţionale  (LEAs). Cadrul legal 
pentru educaţia şi formarea din Regatul 
Unit este oferit de Learning and Skills 
Act (Legea оnvăţării şi competenţelor) 
din 2000, care a reformat organizaţiile 
responsabile cu managementul sectoru-
lui educaţiei permanente; Education Act 
(Legea Educaţiei) din 2002, care include 
măsuri pentru creşterea flexibilităţii 
şcolilor оn ceea ce priveşte curriculum-
ul, personalul şi conducerea; Employ-
ment Act (Legea Angajării) din 2002, 
care prevede introducerea unui nou 
drept la timp liber pentru reprezentanţii 
sindicatelor din оnvăţămвnt.Veniturile 
oferite şcolii se acordă pe baza unei 
formule de repartizare a  cheltuielilor, 
care include şi o prognoză a colectarii 
taxelor locale pentru finanţarea bugetu-
lui local.

SCOŢIA. оnvăţămвntul şcolar gen-
eral este finanţat de către autorităţile lo-
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cale, iar colegiile publice sunt  finanţate 
parţial  de către guvern. Executivul 
scoţian finanţează оnvăţămвntul şcolar,  
оnvăţarea şi dezvoltarea оn comuni-
tate ca o componentă a grantului2, pe 
care o plăteşte anual autorităţii locale. 
Strategia Executivului scoţian оn dome-
niul оnvăţămвntului pune accentul оn 
mod deosebit pe formarea profesională 
centrată pe muncă, legată de o calificare 
relevantă pentru tinerii de peste 14 ani.  
Finanţarea pentru formarea grupului 
de vвrstă cuprins оntre 16 şi 24 de ani 
constituie responsabilitatea Minis-
terului pentru Industrie şi оnvăţare 
Permanentă (Minister for Enterprise 
and Lifelong Learning), finanţarea fiind 
asigurata prin Scottish Enterprise - SE 
(Camera Scoţiană de Comerţ şi Indust-
rie) şi Highlands and Islands Enterprise 
- HIE (Camerele de Comerţ şi Industrie 
de Uscat şi Insulare). Bugetul educaţiei 
este aprobat la nivel local şi stabileşte 
nivelul alocaţiei pentru fiecare şcoală.

IRLANDA DE NORD. Toate 
instituţii le de оnvăţămвnt sunt 
finanţate de către Departamentul pen-
tru Educaţie, Departamentul pentru 
Angajare şi оnvăţare (Department for 
Employment and Learning), (Depart-
ment of Education) sau  unele categorii 
de şcoli primesc această finanţare prin 
Consiliile pentru Educaţie şi Biblioteci 
(Education and Library Boards). Exista 
şi un departament distinct pentru tin-
eri, Departamentul pentru Angajare şi 
оnvăţare (Department for Employment 
and Learning) care este responsabil cu 
finanţarea Job skills-ului, un gen de 
schemă de formare profesională pentru 

tineri. Finanţarea se asigură printr-o 
formulă bazată pe numărul de elevi şi 
alţi factori: ponderea şcolii, necesităţile 
sociale şi educaţionale ale elevilor, alte 
condiţii specifice. Nu se percep taxe 
pentru şcolarizare,  manuale şi rechizite 
şcolare, acestea fiind asigurate оn cadrul 
bugetului şcolii. Formula de alocare 
este stabilită de consiliile locale оn baza 
unui cadru metodologic, elaborat de 
Departamentul pentru educaţie.

OLANDA.  Sis temul  o landez 
de оnvăţămвnt este alcătuit din 
оnvăţămвntulul primar (Basisonder-
wijs), оnvăţămвntul secundar (Voort-
gezet Onderwijs), un sistem binar 
de оnvăţămвntul superior, educaţia 
adulţilor şi оnvăţămвnt profesional. 
оnvăţămвntul primar оncepe la 5 
ani şi  durează 8 ani, dar aproape toţi 
copiii merg la şcoală de la vвrsta de 4 
ani. оnvăţămвntul primar este gratuit. 
оnvăţămвntul secundar este pentru  
elevii оn vвrstă de 12 ani,  acesta constă 
оn programe profesionale şi generale 
sau o combinaţie a acestora. Urmează 
оnvăţămвntul secundar preprofesional 
destinat elevilor de 12-16 ani, care 
durează 4 ani şi este considerat ca 
fiind o  bază pentru componentele de 
оnvăţămвnt general şi preprofesional 
(Voorbereidend Middelbaar Beroep-
sonderwijs). Există apoi оnvăţămвntul 
secundar general superior, care  durează 
5 ani şi este pentru elevii cu vоrsta de 
12-17 ani şi este format din două stagii, 
primului stagiu оi revin 3 ani, iar celui 
de-al doilea - 2 ani. Acesta asigură 
оnvăţămвntul general şi pregăteşte 
elevii pentru universităţile profesionale. 



Econom
ie єi finanю

e publice

107

оvăţămвntul preuniversitar continuă  
pentru elevii cu vоrsta de la 12-18 ani şi 
durează 6 ani; este format, de asemenea, 
din 2 stagii: primul stagiu durează 3 
ani  şi al doilea  - 3 ani (Voorbereidende 
Wetenschappelijk Onderwijs). Respon-
sabilitatea generală a fondurilor pentru 
sistemul de оnvăţămвnt aparţine Min-
isterului Educaţiei, Culturii şi Ştiinţei 
(Voorbereidende Wetenschappelijk 
Onderwijs), оnsă cea mai mare parte 
a autorităţii a fost descentralizată şi 
delegată primăriilor şi şcolilor indi-
viduale. оn bugetul şcolilor se regăsesc 
cheltuielile de personal, calculate prin 
multiplicarea numărului posturilor sta-
bilite cu media cheltuielilor de personal 
оmpreună cu cheltuielile operaţionale şi 
de echipament. Şcoala primeste o sumă 
globală, dar poate să obţină venituri şi 
din alte activităţi.

SUEDIA. оnvăţămвntul оn Suedia 
оncepe cu оnvăţămвntul preşcolar 
(Fцrskola) care durează, cel puţin, un 
an pвnă la оnceperea şcolii primare 
(Grundskola), la vвrsta de 7 ani. 
оnvăţămвntul şcolar obligatoriu оn 
Suedia durează 9 ani, cоnd elevii pot 
urma  şcoala secundară superioară 
(Gymnasieskola), cu durata de 3 ani. 
Şcoala secundară superioară oferă 
elevilor 17 programe de оnvăţămвnt, 
iar fiecare programă oferă, pe lвngă 
noţiuni de educaţie generală, şi capaci-
tatea minimă de a continua studiile la 
nivel postsecundar. Pe lвngă programa 
naţională, există şi cвteva programe 
speciale şi programe pentru studiul 
individual. оntregul оnvăţămвnt din 
sistemul public este gratuit, nu se 

plătesc materialele şcolare, mesele de 
la şcoală, asistenţa sanitară sau trans-
portul. Există şi şcoli independente,  cu 
management privat. Pentru a funcţiona 
оn condiţii de legalitate, acestea trebuie 
recunoscute de către Agenţia Naţională 
pentru оnvăţămвnt (Skolverket), 
care este autoritatea administrativă 
centrală оn ceea ce priveşte sistemul 
de оnvăţămвnt public din Suedia. 
Finanţarea şcolilor este asigurată  de 
către autorităţile orăşeneşti sau locale 
prin granturi acordate şcolii sub forma 
unui buget, care acoperă cheltuielile 
cu salariile, materiale didactice, echi-
pamente şi altele. Guvernul central 
contribuie cu subvenţii financiare, există 
şi granturi speciale pentru cercetare/
dezvoltare.

SPANIA. Sistemul educaţional span-
iol cuprinde: оnvăţămвntul preşcolar 
(Educaciуn Infant) pentru copii cu 
vвrste cuprinse оntre 3 şi 6 ani, şcoala 
primară  obligatorie ce durează de la 
vвrsta de 6 ani  la 12 ani. Urmează apoi 
оvăţămвntul secundar, оntre 12 şi 18 
ani, care cuprinde următorele niveluri: 
оnvăţămвntul secundar obligatoriu 
(Educaciуn Secundaria Obligatoria), 
pвnă la  vвrsta de 16 ani, acesta permite 
elevilor accesul la licee (Bachillerato) 
sau la şcoli professionale de nivel mediu 
(Formaciуn Profesional Especнfica de 
Grado Medio). оvăţămвntul general 
secundar este pentru elevii cu vвrsta 
cuprinsă оntre 16 şi 18 ani şi se con-
stituie ca o cerinţă obligatorie pentru 
admiterea la facultate. Mai există şi 
programele sociale garantate (Progra-
mas de Garantнa Social) organizate 
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pentru elevii care nu se оnscriu la 
licee şi le oferă acestora pregătirea 
generală şi profesională necesară  pe 
piaţa muncii. Comunităţile  Autonome 
stabilesc calendarul şcolar, respectоnd 
standardele minimale instituite de 
autorităţile educaţionale, iar finanţarea 
este asigurată de stat prin Ministerul 
Educaţiei şi Ştiinţei, оn calitatea sa de 
corp administrativ central al statului, 
nu se percep taxe pentru frecventarea 
şcolilor publice. Cheltuielile pentru 
оnvăţămвnt sunt destinate atвt aco-
peririi costurilor educaţiei, cвt şi pentru 
a finanţa bursele elevilor, masa, trans-
portul, suportul didactic.

Există şi şcoli private, funcţionarea 
lor este sub responsabilitatea şi contro-
lul Bisericii Catolice şi al organizaţiilor 
comerciale, acestea nu primesc ajutor 
financiar de la stat. Regiunile Autonome 
sunt responsabile pentru implementarea 
sistemului de оnvăţămвnt atвt public, 
cвt şi privat, iar corporaţiile locale au 
posibilitatea de a coopera cu şcoala. 

ITALIA. оnvăţămвntul оncepe 
la vвrsta de 3 ani, cоnd copiii pot 
frecventa creşa (asili nido), urmează 
gradiniţa (scuola dell’infanzia), care  
durează 3 ani, este opţională şi este 
considerată prima treaptă a educaţiei. 
оnvăţămвntul secundar inferior 
durează 12 ani şi, dacă elevii au susţinut 
cu succes examenul de stat, pot conti-
nua studiile la оnvăţămвntul secundar  
(licee) sau оnvăţămвntul secundar 
superior profesional. Legea reformei 
оnvăţămвntului (nr. 53/2003) stipulează 
că este oricвnd permisă ieşirea dintr-o 
filieră şi urmarea celeilalte. Educaţia 

obligatorie are o durată de 12 ani 
sau poate conduce  la obţinerea unei 
calificări profesionale cu o durată de 3 
ani,  оnainte ca elevul să atingă vоrsta 
de 18 ani. Accesul оn instituţiile de 
оnvăţămвnt superior este condiţionat 
de trecerea cu succes a examenului de 
stat după finalizarea оnvăţămвntului 
secundar superior sau de obţinerea 
unei alte calificări recunoscute oficial оn 
urma studiului оn altă ţară. Finanţarea 
şcolilor atвt оn scopuri educative, cвt 
şi оn scopuri administrative constituie 
responsabilitatea statului, care oferă, cel 
mai adesea  direct, servicii şi asistenţă 
elevilor (cantine, transport, manuale 
pentru оnvăţămвntul primar, ajutor 
pentru cei săraci, asistenţă socială şi 
medicală). Destinaţiile financiare de 
bază sunt stabilite prin alocarea de către 
stat a unor fonduri pentru funcţionarea 
didactică, numite alocaţii ordinare şi 
funcţionarea administrativă, numite 
alocaţii de egalizare. оncepвnd cu nive-
lul de оnvăţămвnt secundar superior, 
elevii plătesc taxe de оnscriere, taxe 
de examinare şi diverse contribuţii. 
Instituţiile şcolare sвnt deplin autonome 
conform legislaţiei regionale.

GERMANIA.  оnvăţămвntul 
preşcolar (Kindergдrten) este organi-
zat şi condus  de organisme din afara 
sectorului public (biserici şi asociaţii 
de binefacere). оnvăţămвntul general  
este obligatoriu de la 6 la 15 sau 16 ani 
оn funcţie de land (stat оn Germania). 
Şcoala primară (Grundschule) оncepe la 
vвrsta de  6 ani, urmează ciclul  secundar 
inferior, оn care elevii au acces pe baza 
evaluării din şcoala primară оn funcţie 
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de anumite criterii de performanţă 
şi/sau la decizia autorităţilor din 
оnvăţămвnt. Finanţarea  şcolilor pub-
lice este  sub  dublă responsabilitate,   
оntre autoritatea locală (Lдnder şi 
Kommunen), care asigură fonduri 
pentru plata personalului nedidactic şi 
cheltuielilor  materiale, şi Ministerele 
Educaţiei şi Culturii din Lдnder, care 
sвnt responsabile pentru salarizarea 
personalului didactic. Şcolile publice nu 
percep taxe de şcolarizare, materialul 
didactic şi de оnvăţare este gratuit.

Conform Constituţiei (Grundg-
esetz), legislaţia şi administraţia 
оnvăţămвntului sunt оn cea mai mare 
parte responsabilitatea Lдnder (оntr-un 
sistem ce cuprinde Ministerele Educaţiei 
ale Land-ului, autorităţile regionale 
şi cabinetele şcolare la nivel local), 
fiind  coordonate la nivel naţional de 
Kultusministerkonferenz (conferinţa 
miniştrilor educaţiei şi culturii ai 
Lдnder). Guvernul federal aprobă  
legislaţia privind cadrul general pen-
tru оnvăţămвntul superior şi asistenţa 
financiară a pregătirii individuale, 
inclusiv promovarea personalului aca-
demic tвnăr.

FINLANDA. оnvăţămвntul general 
obligatoriu  оncepe la vвrsta de 7 ani, 
cu şcoala generală (Peruskoulu/ Gr-
undskola) care cuprinde оnvăţămвntul 
primar şi secundar inferior şi durează 9 
ani, continuă cu оnvăţămвntul secundar 
superior şi оnvăţămвntul de  formare 
profesională. Şcolile secundare supe-
rioare asigură оnvăţămвntul general şi 
continuă funcţia de оnvăţare a şcolilor 
generale, aici  nu există niveluri de 

calificare,  elevii оşi  оntocmesc  un plan 
de studii individual, axat pe oferta de 
cursuri a şcolii secundare superioare şi 
timpul maxim permis pentru completar-
ea studiilor. Şcolile general-secundare 
superioare durează 3 ani şi se finalizează 
cu un examen de absolvire, acesta con-
stituind criteriul general de admitere 
pentru toate instituţiile de оnvăţămвnt 
postsecundare.  Şcolile generale sunt  
subordonate autorităţilor  locale, cu 
excepţia cвtorva şcoli particulare, iar 
finantarea lor este asigurată de către 
guvern;  оnvăţămвntul,  materialele 
didactice şi  alimentarea elevilor este 
gratuită,  nu se percep taxe şcolare. 
Cheltuielile pentru transportul ele-
vilor sunt suportate de şcoală,   pentru  
distanţe mai mari de 5 km. Cele mai mici 
şcoli au mai puţin de zece copii, iar cele 
mai mari peste 900. оn Finlanda sunt 
aproximativ 4.300 şcoli generale. Min-
isterul Educaţiei (Opetusministeriц) 
asigură cadrul legal pentru sistemul 
de оnvăţămвnt, iar un grup de experţi 
care formează Consiliul Naţional al 
Educaţiei  este responsabil pentru 
metodele de оnvăţare, conţinuturi şi 
scopuri. La nivelul autorităţii locale 
există, cel puţin, un comitet, nominalizat 
de consiliu, care este responsabil pentru 
administrarea şcolilor de nivel primar 
sau secundar din aria lor. 

POLONIA. оnvăţămвntul general 
cuprinde: оnvăţămвntul preşcolar, care 
оncepe la vвrsta de 3 ani,  pregăteşte 
copiii pentru оnvăţămвntul primar. 
La vвrsta de 6 ani elevii оncep şcoala 
primară (szkoіa podstawowa) care se  
оncheie la vвrsta de 13 ani. Urmează 
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gimnaziul (gimnazjum) pвnă  la vвrsta 
de 16 ani.  La acest stadiu, оnvăţămвntul 
este obligatoriu. Elevii pot urma оn 
continuare şcoala secundară generală 
(liceum ogуlnoksztaіc№ce) sau şcoala 
secundară de specialitate (liceum pro-
filowane), care durează 2 sau 3 ani, 
ori şcoala secundară profesională de 
nivel mediu (liceum zawodowe), care 
durează 4 ani. Mai există şi  şcolile  
profesionale, cu  durata de 2 sau 3 
ani, unde elevii  pot obţine  certificate 
de оnvăţămвnt profesional şi se pot 
pregăti pentru muncă. оnvăţămвntul 
secundar general se adresează tinerilor 
cu vвrste cuprinse оntre 16 şi 19 ani, 
iar după primirea foii matricole se per-
mite accesul la оnvăţămвntul superior. 
оnvăţămвntul obligatoriu durează 10 
ani. Responsabilitatea educaţiei re-
vine  Ministerului Educaţiei Naţionale 
şi Sportului (Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i Sportu), iar la nivel lo-
cal  supravegherea оnvăţămвntului 
e realizată de către supraintendenţi 
şcolari (Kurator Oњwiaty). Finanţarea 
sistemului de оnvăţămвnt este asigurată 
de  către stat, оncepвnd din  anul 2000 
a fost adoptat un sistem de alocare a 
fondurilor printr-o formulă de finanţare 
bazată pe numărul de elevi, model care 
a fost preluat şi de Romвnia. Acest 
model există şi оn Republica Moldova. 
Formula se bazează pe un cost standard 
pe elev care se măreşte adecvat printr-
un sistem de factori de ponderare ce au 
оn vedere condiţiile specifice ale şcolii: 
mediul urban/rural, nevoi speciale de 
educaţie, instruire vocaţională şi al-
tele.  Şcolile şi instituţiile private, care 

au licenţe de instituţii de оnvăţămвnt 
publice, primesc sprijin de la stat, 
оn timp ce universităţile private nu 
primesc sprijin financiar din partea 
statului. La nivel local, gestionarea 
оnvăţămвntului se realizează de către 
autoritatea locală (samorz№dy gminne) 
căreia i se subordonează оnvăţămвntul 
de nivel inferior (grădiniţe, şcoli pri-
mare şi şcoli inferioare) şi de către  
autorităţile districtuale (Samorz№dy 
powiatowe), cărora le revine  respons-
abilitatea оnvăţămвntului post-inferior, 
a educaţiei continue şi a şcolilor speciale 
(pentru persoane cu handicap şi cele cu 
nevoi educaţionale speciale), acestea 
оntocmesc proiectul de buget pentru 
toate instituţiile şcolare din subordinea 
lor. Din mai multe puncte de vedere 
acest model de educaţie este similar cu 
cel existent оn Republica Moldova şi 
оn Romвnia. 

FRANŢA. оnvăţămвntul general 
este obligatoriu pentru copiii cu vвrsta 
cuprinsă оntre 5 şi 16 ani.  Grădiniţa 
оncepe la vвrsta de 3 ani, urmează, 
оncepвnd cu vвrsta de 6 ani,  şcoala 
elementară, care include 5 niveluri pe 
durata a cinci ani: şcoala secundară, de 
la vвrsta de 11 ani (collège) cu 4 niveluri 
pe durata a 4 ani. Ultimul an de  colegiu 
permite elevilor orientarea spre  liceul 
(lycйe) general sau tehnologic, liceul 
profesional (lycйe profesional) sau 
un centru de formare pentru ucenici. 
Ministerul Educaţiei Naţionale este 
responsabil pentru elaborarea politicii 
educaţionale, iar aceasta este aplicată de 
autoritatea pentru educaţie (acadйmie), 
de către rectorate (rectorat) şi оn fiecare 
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departament - de către inspectorate 
şcolare (inspection acadйmique). 
Finanţarea este asigurată de stat pentru 
cheltuielile cu salariile personalului di-
dactic, iar autoritatea locală finanţează 
cheltuielile operaţionale şi de investiţii. 
Elevii nu plătesc taxe, iar manualele 
şcolare sunt gratuite la şcoală şi colegiu, 
se asigură burse sociale pentru fiecare 
nivel de оnvăţămвnt. Instituţiile private 
percep taxe şcolare.

 NORVEGIA. оnvăţămвntul 
general  obligatoriu durează 10 ani  şi 
se bazează,  alături de  оnvăţămвntul 
secundar superior şi de cel  postobliga-
toriu de tip gimnazial şi profesional, pe 
principiul unui sistem şcolar unificat, 
оn cadrul căruia se oferă acces egal 
la оnvăţămвnt tuturor elevilor, pe 
baza unui singur curriculum naţional. 
оnvăţămвntul general  obligatoriu are 
3 etape: оnvăţămвntul primar inferior 
(clasele 1–4), оnvăţămвntul primar 
superior (clasele 5–7) şi оnvăţămвntul 
secundar inferior (clasele 8–10). 
Alături de acestea există оnvăţămвntul 
secundar superior care  combină 
оnvăţămвntul teoretic general cu 
pregătirea practică, avвnd şi programe 
de ucenicie. Finanţarea оnvăţămвntului  
este asigurată de autorităţile locale 
оn a căror administrare se află, dar 
beneficiază şi de subvenţii de la stat; 
educaţia este gratuită la toate nive-
lurile, manualele şcolare sunt gratuite 
оn оnvăţămвntul primar şi secundar 
inferior. Pentru nivelul primar şi gim-
nazial, municipialitatea primeşte, de 
la bugetul de stat, o sumă totală care 
acoperă toate cheltuielile. Există un 

organism guvernamental numit Fondul 
guvernamental de оmprumut pentru 
оnvăţămвnt (Statens lanekasse for ut-
danning) care alocă ajutoare financiare 
elevilor şi studenţilor din оnvăţămвntul 
secundar superior şi cel universitar. An-
ual, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
(Kirke-, Utdannings- og Forskningsde-
partementet)  stabileşte reglementări 
de administrare a fondurilor alocate 
pentru  Fondul guvernamental de 
оmprumut pentru оnvăţămвnt. Şcolile  
private, puţine la număr, sunt adminis-
trate de către confesiuni religioase sau 
de către diverse organizaţii  şi primesc 
sprijin financiar de la stat care acoperă 
85 % din cheltuieli. Parlamentul nor-
vegian (Storting) şi guvernul stabilesc 
obiectivele şi  nivelurile bugetare pen-
tru оnvăţămвnt. Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării este responsabil pentru 
implementarea politicii naţionale de 
оnvăţămвnt, pentru aceasta  există оn 
fiecare dintre cele 18 judeţe, o filială a 
Biroului Naţional pentru оnvăţămвnt, 
care reprezintă guvernul central la nivel 
regional. Municipalităţile sunt respon-
sabile pentru administrarea şcolilor pri-
mare şi a şcolilor secundare inferioare, 
оn timp ce autorităţile judeţene sunt 
responsabile pentru şcolile superioare 
secundare. 

DANEMARCA. оnvăţămвntul 
obligatoriu оncepe la vвrsta de 7 ani şi 
durează 9 ani. оnvăţămвntul preuni-
versitar  este compus din: оnvăţămвnt 
preşcolar, opţional, care оncepe la vвrsta 
de 5 ani, continuă cu оnvaţămвntul pri-
mar (Folkeskole) şi secundar inferior, 
urmează оnvăţămвntul secundar gen-
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eral tradiţional  care cuprinde  3 ani 
(gymnasium), 2 ani (hf-kursus) şi  оncă 
2 ani (studenterkursus) (programe de 
оnvăţămвnt secundar superior pentru 
adulţi), toate acestea finalizвndu-se  cu 
un examen de absolvire a şcolii secundar 
superioare (studentereksamen) sau cu 
examen pregătitor pentru оnvăţămвntul 
superior (Hшjere Forberedelsesek-
samen-hf). Există şi şcoli particulare 
independente (frie grundskoler), dar 
90% dintre elevi urmează cursurile 
şcolii  de stat.  Parlamentul danez 
stabileşte оmpreună cu  Ministerul 
Educaţiei  politica generală a sistemului 
educaţional şi  obiectivele acestuia, iar 
decizia privind conţinutul programelor 
şcolare constituie responsabilitatea 
autorităţii locale. оnvăţămвntul este 
gratuit,  finanţarea este оmpărţită 
оntre guvern şi autoritatea locală, iar 
controlul asupra utilizării fondurilor 
se exercită de către Oficiul General al 
Auditorilor. Nivelul alocaţiei pentru 
оnvăţămвnt este stabilit оn baza con-
ceptului “ taximeter system” pe princip-
iul “banii urmează elevul” [7]. Criteriul 
de referinţă al finanţării este numărul 
de elevi оnscrişi оntr-un an  şi costul 
per elev pe an. Ministerul educaţiei 
alocă fonduri pentru administrarea 
şi managementul clădirilor şcolare, 
cu respectarea unor norme  privind 
destinaţia şi scopul fondurilor pentru 
o largă paletă de programe, finanţarea 
făcвndu-se indirect, prin consilii mu-
nicipale/regionale. 

SLOVENIA. оnvăţămвntul  gen-
eral este gratuit şi este format din: 
оnvăţămвntul preşcolar, pentru  copii 

cu vвrsta cuprinsă оntre 1 şi 6 ani, este 
opţional; urmează  оnvăţămвntul  gen-
eral, a cărui durată este de  nouă/ zece 
ani, este format din 3 cicluri a cвte 3 ani, 
plus un an suplimentar  pentru copiii 
care nu absolvesc sau care doresc să-şi 
оmbunătăţească rezultatele. Urmează  
оnvăţămвntul secundar, acesta cuprinde 
şcoli tehnice şi profesionale şi şcolile 
generale secundare (gimnazije). Gim-
naziile sunt оmpărţite оn două grupuri: 
cu profil general şi profil profesional 
(gimnazije technice) şi au o durată de 
patru ani. Alături de acestea mai sunt şi  
programe profesionale secundare,  de 3 
ani şi  programe profesionale de scurtă 
durată.  Ministerul Educaţiei şi Spor-
tului elaborează politicile educaţionale, 
procedurile de inspecţie, alocarea fon-
durilor şi supraveghează implementarea  
acestora precum şi a legilor, deciziilor 
administrative cu privire la grădiniţe, 
şcoli primare şi secundare, оmpreună 
cu Inspectoratele şcolare. Acestea se 
află оn subordinea Inspectoratului 
Naţional pentru Educaţie şi Sport 
(Inљpektorat Republike Slovenije za 
љolstvo оn љport), instituţie  aflată sub 
autoritatea Ministerului Educaţiei şi 
Sportului. Autoritatea locală (Obиinski 
sveti) are responsabilitatea administrării  
instituţiilor de оnvăţămвnt preşcolar 
şi gene-ral. Bugetul de stat acoperă 
cheltuielile privind salariile şi, parţial, 
cheltuielile оn privinţa echipamen-
tului, iar autoritatea locală asigură 
finanţarea cheltuielilor de оntreţinere 
şi pentru investiţii. Suma alocată pen-
tru fiecare şcoală este stabilită оn baza 
unor standarde  şi norme elaborate 



Econom
ie єi finanю

e publice

113

de Ministerul Educaţiei şi Sportului, 
cu ajutorul lor se determină numărul 
angajaţilor necesari şi valorile utilizate 
pentru a calcula cheltuielile materiale 
ale şcolii. Directorii stabilesc cuantumul 
salariului fiecarui angajat, оn baza con-
tractului colectiv de muncă. оn şcolile 
vocaţionale – muzică, artă – părinţilor 
li se solicită plata unor contribuţii, оn 
funcţie de veniturile lor (dacă părinţii 
nu pot achita taxele, din motive sociale, 
acestea sunt subvenţionate de stat). 
Pentru frecventarea şcolilor private se 
percep taxe şcolare.

ROMВNIA. оnvăţămвntul gen-
eral este gratuit, оncepe de la vвrsta 
de 3 ani, cu оnvăţămвntul preşcolar, 
opţional, acesta  cuprinde trei grupe, 
ultima fiind considerată ca  pregătitoare 
pentru şcoală; urmează оnvăţămвntul 
general obligatoriu de 10 clase, format 
din: ciclul primar pentru elevi cu vвrsta 
cuprinsă оntre 6/7 ani pвnă la 10/11 ani,  
se continuă cu ciclul gimnazial pentru 
elevi cu vвrsta cuprinsă оntre 10/11ani 
pвnă la 14/15 ani, la finele acestuia elevii 
se pot оnscrie ori la licee  (4-5 ani), ori la 
şcoli de arte şi meserii (оnvăţămвnt pro-
fesional, 2-3 ani), selecţia şi repartizarea 
elevilor după terminarea gimnaziului оn 
cele două filiere făcвndu-se оn raport cu  
evaluarea competenţelor, оn  baza unor 
examene  naţionale de evaluare. Clasa 
de elevi cuprinde 10-25 elevi оn ciclul 
primar, 10-30 elevi оn ciclul gimnazial, 
15-30 elevi оn оnvăţămвntul liceal sau 
şcoala de arte şi meserii.

Responsabilitatea organizării 
sistemului educaţional revine  Minis-
terului Educaţiei şi Cercetării - MEC-  

iar pe plan local  Inspectoratelor 
Şcolare;  ministerul proiectează şi aplică 
strategia globală a оnvăţămвntului, 
stabileşte obiectivele educaţionale, 
răspunde de elaborarea planurilor de 
оnvăţămвnt, a programelor analitice 
şi a manualelor şcolare, organizează şi 
aprobă reţeaua unităţilor şi instituţiilor 
pentru оnvăţămвntul preuniversitar 
de stat. оnvăţămвntul   particular se 
оnfiinţează şi funcţionează  pe baza 
evaluării şi validării  de către MEC, se 
percep taxe de şcolarizare.

Sistemul de оnvăţămвnt din Romвnia 
a fost supus unor măsuri de reformă suc-
cesive după Revoluţia din decembrie 
1989. Schimbările au vizat, оn principal, 
curriculumul naţional, organizarea 
unităţilor de оnvăţămвnt, programele 
de formare a profesorilor şi generaliza-
rea оnvăţămвntului obligatoriu de 10 
ani. De asemenea, măsurile de reformă 
au urmărit un proces de descentralizare 
continuă.

La elaborarea cheltuielilor pentru 
оnvăţămвnt s-a pornit de la costurile 
(medii) din perioada de bază, corec-
tate оn funcţie de potenţialul oferit de 
finanţare (buget de stat, buget local 
etc.), de nevoia оnlăturării influenţei 
unor fenomene negative (inflaţia, spre 
exemplu), de dezideratele оmbunătăţirii 
condiţiilor de desfăşurare a procesului 
instructiv-educativ şi de creştere a 
nivelului de venituri ale personalului 
din оnvăţămвnt.  Costurile stabilite 
оn acest mod sunt numite, de regulă, 
„costuri istorice”. Metoda de planificare 
bugetară pe baza costurilor istorice a 
fost оmbunătăţită după anul 2000, оn 
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sensul că s-a trecut la folosirea unui nou 
indicator – costul mediu/elev, preşcolar. 
Acest indicator a fost folosit оn anii 2000 
şi 2001, оn special, pentru  fundamen-
tarea necesarului de fonduri pentru 
acoperirea cheltuielilor salariale. Se 
consideră că aceste costuri medii/elev, 
preşcolar oferă, pentru prima dată оn 
Romвnia, o imagine asupra nivelului 
costurilor medii pe judeţe, medii (ur-
ban, rural) şi trepte de оnvăţămвnt, 
pot fi bune instrumente de planificare 
bugetară pentru anii următori, оn 
măsura оn care:

- r e f l e c t ă  f i d e l  r e a l i t a t e a 
economico-financiară a unităţilor din 
оnvăţămвnt;

- concluziile desprinse din analiza 
acestor costuri, a cauzelor care le 
diferenţiază, au acurateţea şi calitatea 
care să conducă la decizii şi măsuri 
corecte de оmbunătăţire a indicato-
rilor de alocare a resurselor necesare 
оnvăţămвntului preuniversitar.

Chiar dacă aceste două condiţii sunt 
оndeplinite, costurile istorice (fiind 
оmbunătăţite după 2000) ca instru-
mente de planificare bugetară, оşi au 
limitele lor, şi anume:

- ele indică gradul de finanţare a 
şcolilor la un moment dat, dar nu gradul 
de satisfacere a nevoilor de finanţare;

- fundamentarea bugetelor viitoare 
doar pe baza costurilor istorice riscă să 
perpetueze discrepanţele оntre nivelul 
de finanţare a unităţilor din оnvăţămвnt 
de acelaşi tip şi оntre diferitele categorii 
de cheltuieli (salariale, materiale şi de 
capital).

Complexitatea procesului de tranziţie 
de la economia centralizată la economia 

de piaţă vizează schimbări profunde 
pe cele trei niveluri: societatea оn 
ansamblul ei, оntreprinderile sau 
organizaţiile ca unităţi funcţionale şi 
oamenii consideraţi оn mod individual, 
ca elemente constitutive de bază, ale 
primelor două niveluri de organizare”; 
unul dintre cele mai dificile obstacole 
care trebuie depăşit оl reprezintă 
diferenţele mari оntre  modelul de 
educaţie existent şi cel al Uniunii Eu-
ropene. Pornind de la aceste realităţi 
şi ţinвnd seama de experienţa din alte 
ţări, şi chiar de experienţa de planificare 
a finanţării оnvăţămвntului preuniver-
sitar din Republica Moldova, bazat pe 
principiul normativului unic pentru un 
elev/ preşcolar,  apreciem că sistemul 
de finanţare pe bază de costuri istorice 
este depăşit, trebuie să fie оnlocuit sau 
completat de cel bazat pe „costuri stan-
dard” sau „costuri reale”. Principiul de 
finanţare pe baza costului standard pe 
elev/preşcolar va permite „оnlăturarea 
arbitrarului şi subiectivismului  оn alo-
carea de către bugetul de stat şi consiliile 
locale a fondurilor pentru fiecare şcoală, 
va determina ordonatorii  acestora să 
şcolarizeze şi să menţină un număr 
suficient de elevi pentru a avea fonduri 
băneşti оndestulătoare. Acest sistem 
de finanţare va stimula conducerea 
instituţiilor de оnvăţămвnt оn aplicarea 
mai atentă a politicilor de personal, 
оn buna gospodărire şi оntreţinere a 
patrimoniului”.

REPUBLICA MOLDOVA. Efortul 
guvernului de a promova creşterea 
economică se regăseşte оn documentele 
de planificare strategică SCERS pentru 
anii 2008–2011.  Planul naţional de 
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dezvoltare,  capitolul 4, Dezvoltarea 
resurselor umane, creşterea gradului 
de ocupare şi promovare a incluziunii 
sociale stabileşte “obiectivele de dez-
voltare pe termen mediu оn domeniul 
economic şi social prin:

- оmbunătăţirea calităţii şi spori-
rea accesului echitabil la servicii 
educaţionale;

- consolidarea unei societăţi 
sănătoase;

- creşterea gradului de ocupare 
prin racordarea ofertei educaţionale 
cu cererea de pe piaţa muncii;

- asigurarea incluziunii şi protecţiei 
sociale la un nivel mai оnalt”.

Cheltuielile normative de stat pen-
tru finanţarea acţiunilor şi obiectivelor 
constituţionale, conform clasificaţiei 
funcţionale, economice şi organizatorice 
a cheltuielilor bugetare, sunt mult 
sub limita necesităţilor. оn acest caz, 
unitaţile de оnvăţămвnt  primesc un 
suport masiv sub forma transferurilor 

din Fondul de susţinere financiară a 
teritoriilor, creat оn cadrul Bugetului de 
Stat (BS). Dar  aceste transferuri sunt, 
оn primul rвnd, direcţionate spre  echili-
brarea bugetară. Menţionăm, оnsă, 
că la baza determinării cheltuielilor 
normative stă  principiul normativului 
pe cap de locuitor, iar normativele sunt 
aceleaşi pentru toate teritoriile.

Acest egalitarism creează deficienţe 
mari оn finanţarea necesităţilor 
constituţionale (оnvăţămвnt, cultură, 
artă, sport şi acţiuni pentru tineret etc.). 
E de menţionat faptul că primăriile 
mici, care au оn raza lor de finanţare 
şcoli cu un  contingent mic  de elevi, 
nu au capacitatea de a finanţa chel-
tuielile acestora  conform normativului 
de finanţare după numărul de elevi. 
Planul de оnvăţămвnt al Ministerului 
Educaţiei prevede un anumit număr de 
discipline (module) care trebuie predate 
оn fiecare clasă, indiferent de numărul 
de elevi. оn acest fel, se va accede la 
modernizarea оnvăţămвntului, prin metode de valorificare la zi a ideilor conferinţelor internaţionale ale UNESCO 

privind problemele educaţiei şi operarea acţiunilor cu impact de integrare 
europeană оn sistemele educaţionale.

Examinвnd situaţia actuală a modalităţii de calcul a cheltuielilor normative, 
considerăm util  a studia experienţa altor state, privind finanţarea cheltuielilor 
pentru  оnvăţămвnt şi a altor acţiuni şi obiective de interes public. Extinderea 
aplicării sistemului de finanţare pe bază, de costuri standard va face posibilă o 
planificare bugetară оn care volumul de fonduri prevăzut a fi alocat să fie com-
parabil şi să se apropie de nevoile reale de fonduri ale unităţilor de оnvăţămвnt. 
Decalajul actual, care apare оntre nivelul costurilor standard, calculat pe baza 
consumurilor normate de resurse umane şi materiale şi cel al costurilor istorice, 
calculate pe baza execuţiei bugetare din anii precedenţi indică “gradul de 
subfinanţare a оnvăţămвntului,  eradicarea acestui fenomen nu se va putea face 
prin perpetuarea actualului sistem de finanţare, ci prin raportarea politicilor de 
alocare a fondurilor la nevoile reale ale acestuia”. Iar nevoile reale de finanţare nu 
pot fi  fundamentate, doar ţinоnd cont de posibilităţile bugetare ale comunităţii, 
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оntr-o anumită etapă, ci pe baza unor metode de calcul ştiinţifice şi riguroase.
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