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La fiecare început de an şcolar apar discuţii despre nevoia de îmbunătăţire a sistemului de 

educaţie românesc. Sunt o mulţime de cauze care sunt responsabile de starea actuală a sistemului 

de învăţământ, una dintre ele fiind moştenirea din epoca comunistă, altele care s-au acumulat în 

ultimii 29 de ani de democraţie. Principalele probleme ale învăţământului românesc sunt: (1) 

bugetul educaţiei este foarte mic; (2) slaba gestionare a resurselor alocate şi (3) strategii 

inadecvate şi incoerente pe termen lung. 

Slaba finanţare este principala problemă a sistemului de învăţământ românesc, aceasta a 

început încă din epoca comunistă când Ceauşescu a redus finanţarea învăţământului pentru a 

putea plăti datoria externă a României, iar situaţia economică de după 1989 a perpetuat această 

subfinanţare. Rolul profesorului a fost subminat continuu, devenind o persoană din ce în ce mai 

puţin respectată atât de autorităţi cât şi de părinţi şi de copii. Prin urmare meseria de profesor a 

devenit una din ce în ce mai puţin atractivă, ajungând una dintre ultimele opţiuni ale 

absolvenţilor de învăţământ superior. Politicieni au promis o mai bună finanţare a sistemului de 

învăţământ în timpul campaniilor electorale, însă de îndată ce au fost aleşi, nu numai că nu au 

alocat mai puţine resurse, au recurs la limitarea, sau chiar reducerea acestora. Creşterea bugetului 

educaţiei este necesară pentru a îmbunătăţii sistemul educaţional, însă politicieni din ziua de azi 

nu pun mare accent pe educaţie. 

Slaba gestionare a resurselor este un factor care a contribuit la degradarea continuă a 

sistemului de învăţământ. De-a lungul anilor nu s-a făcut nici o analiză serioasă şi coerentă a 

sistemului, au fost doar încercări superficiale de reformare a unui sistem rigid cum este cel 

românesc. În ultimele trei decenii subfinanţarea sistemului a fost agravată de proasta 

administrare a resurselor umane şi materiale. Numirea directorilor s-a făcut pe criterii de 

apartenenţă politică, nu s-a pus accentul pe abilităţile de manager ale acestuia. Deşi este normal 

într-o democraţie ca ministrul educaţiei să fie un politician, nu este normal ca directorii de şcoli 

sau inspectori să fie numiţi pe criterii politice. 

Un alt aspect al proastei administrări a resurselor este modul de împărţire a acestora între 

şcoli. Nu există o competiţie reală şi liberă între şcoli deoarece acesta nu a fost un obiectiv real al 

guvernelor postdecembriste. Şcolile şi universităţile private au fost în mod continuu descurajate 

deoarece erau o ameninţare la monopolul statului asupra educaţiei. 

Nu în ultimul rând ARACIP-ul a devenit o instituţie birocratizată care implică foarte mulţi 

bani, dar şi foarte multe documente.  

Însă cel mai mare pericol a venit din faptul că politicile educaţionale pe termen lung au 

fost incoerente, acestea datorându-se în primul rând faptului că miniştrii educaţiei au fost 

schimbaţi foarte des. În ultimii 29 de ani au fost peste 20 de miniştrii şi peste 60 de schimbări ale 

legislaţiei . în plus fiecare schimbare a structuri guvernamentale duce la înlocuirea inspectorilor 

şi a directorilor de şcoli. Chiar dacă mulţi inspectori sau directori erau buni manageri, era 

imposibil pentru aceştia să îşi stabilească ă strategie de urmat pe termen lung. Fiecare ministru 

care a venit la conducerea ministerului a abandonat strategia predecesorului şi a vrut să-şi 

impună propria viziune. 

Intrarea în Uniunea Europeană a adus un aer proaspăt pentru sistemul educaţional 

deoarece cu ajutorul banilor din fondurile europene alocaţi României au putut fi dotate şi 

modernizate unele şcoli. Dar odată cu intrarea în Uniunea Europeană a început migraţia tinerilor, 

iar populaţia şcolară a scăzut din ce în ce mai mult. 
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După mai mult de 10 ani de la intrarea în Uniunea Europeană educaţia ajuns o prioritate a 

politicienilor şi o mare problemă în acelaşi timp. Lung aşteptate schimbare a paradigmei nu s-a 

realizat. O confuzie ce persistă în învăţământ este tranziţia de la obiective la competenţe. Din 

2009 în curriculum finalităţile educaţie au fost schimbate. 

Conţinuturile curriculum-ului sunt o problemă constantă în reformele aplicate în sistem. 

Cauza eşecurilor succesive este determinată de cantitatea de foarte mare de conţinuturi din 

curriculum şi discrepanţa dintre acestea şi sistemul de evaluare promovat de România. În forma 

în care este acum curriculum-ul nu lasă mult timp la dispoziţia profesorului. Părinţii de multe ori 

se plâng de programul foarte încărcat al elevilor. Schimbările în educaţie sunt în general 

respinse, dar declarativ toţi profesorii sunt pentru schimbare. 

Sistemul de educaţie are nevoie de reforme care să ducă la înlocuirea structurilor actuale, 

durabilitate în timp, rezultate mai bune şi interferenţa din alte domenii să fie limitate. Reforma 

educaţiei ar trebui corelată cu reforma din celelalte sectoare.  

Profesorii şi învăţământul în general sunt din ce în ce mai puţin importante în România, nu 

numai pentru elevi, părinţi, dar şi pentru cei care ne conduc. Deşi profesorii sunt actorii cei mai 

importanţi ai sistemului, respectul arătat acestora de societate se deteriorează rapid. Lipsa 

consistenţei reformelor şi efectelor acestora sunt problemele majore ale sistemului de educaţie 

din România. 
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