
 

 

 
 

6% din PIB pentru educația din România! 
 
 
 

Având în vedere alocările scăzute pe care România le direcționează pentru educație, ESU – 
European Student’s Union (Organizația Europeană a Studenților) solicită Guvernului României să 
recunoască importanța investiției în acest sector și să îi asigure o finanțare corespunzătoare. 

Noi, studenții, considerăm că educația este cea mai sigură metodă pentru a asigura dezvoltarea 
pe termen mediu și lung a societăților noastre și ar trebui, prin urmare, să fie printre prioritățile 
principale ale oricărui guvern democratic.  

Educația este un bun public și o responsabilitate publică. Pentru ca sistemul de învățământ să fie 
de înaltă calitate și să răspundă nevoilor studenților și societății trebuie să fie asigurată o finanțare 
adecvată din fonduri publice! 

Angajamentele naționale și internaționale cu privire la finanțarea învățământului superior trebuie 
respectate și tratate cu responsabilitate. În caz contrar, mesajul pe care Guvernul îl transmite 
societății este unul greșit și induce în eroare, diminuând importanța reală pe care o are construirea 
unui sistem de educație de o înaltă calitate care este accesibil tuturor.  

Legea Educației Naționale, adoptată în anul 2011 în România și acrodul semnat de toate partidele 
politice în anul 2008 prevăd alocarea a 6% din PIB pentru educație, din fonduri publice. Din 
păcate, în niciunul din ultimii ani acest procent nu a fost alocat, indiferent de partididele politice 
aflate în coaliția de guvernare.  Alocările au fost, an după an, în jurul a 3% din PIB. Acest lucru a 
determinat universitățile să scadă calitatea actului educațional și să crească taxele. Măsurile 
pentru asigurarea echității precum bursele sociale, care ar trebui să ofere sprijin studenților 
proveniți din medii socio-economice dezavantajate și care ar trebui să acopere, conform legii, 
costurile minime de trai, sunt cu puțin peste o treime din valoarea pe care ar trebui să o aibă și 
care este estimată de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS).  
Valoarea medie a acestor burse este de aproximativ 50 de euro, conform studiului realizat de 
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, în condițiile în care valoarea necesară 
este estimată la cel puțin 130 de euro pe lună. Această discrepanță face ca studenții proveniți din 
familii cu venituri mici să aibă uriașe probleme în accesul la învățămțântul superior.  

Credem cu tărie că Guvernul este responsabil de implementarea policitilor de echitate în 
învățământul superior și de evaluarea eficacității acestora. Din punctul nostru de vedere ar trebui 
să existe o separare mai clară între fondul de burse alocat de guvern pentru încurajarea meritelor 
și excelență și fondul alocat pentru asigurarea echității, dat fiind faptul că un fond comun s-a 
dovedit, în general, incapabil de a asigura cheltuieli corespunzătoare pentru echitate.  

Mai mult decât atât, considerăm că Guvernul României ar trebui să aibă o strategie coerentă pe 
termen lung pentru a asigura un buget suficient pentru educație cu scopul de a asigura o calitate 
înaltă și echitate. Educația ar trebui privită ca o investiție, nu o cheltuială, iar investiția în educație 
arată modul în care va arăta viitorul tinerelor generații.  

 
 
 
 
 
 
Traducere în Limba Română realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România. Versiunea 
originală va fi publicată pe situl European Students Union (www.esu-online.org) și poate fi obținută de la secretariatul 
general ANOSR (office@anosr.ro). 
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