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InserŃia absolvenŃilor cu studii superioare  
pe piaŃa naŃională şi locală a forŃei de muncă 

 
Conf. univ. dr. Elena Enache, Conf. univ. dr. Camelia Vechiu,  

Conf. univ. dr. Cristian Morozan 
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti 

Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Brăila 
 
Abstract: 
Mission of higher education institutions in Romania, as actors in the insertion of their graduates is 

double, they have the obligation to meet the specific needs of individuals but also society in which they will 
work. Curricula and recruitment strategies must be adapted so as to cover a large part of future professional 
itinerary, and furthermore, these institutions should consider returning to graduate school, from time to time, 
providing training throughout life. 

 
Keywords: higher education, graduates, employment, jobs. 

 
Introducere  
La sfârşitul anului 2009, Institutul NaŃional de Statistică a dat publicităŃii prin 

comunicatul nr. 237/2009 rezultatele cercetării intitulate „Accesul tinerilor pe piaŃa forŃei 
de muncă”, realizată ca modul ataşat cercetării statistice asupra forŃei de muncă în 
gospodării – AMIGO. Rezultatele dezvoltă ideea continuării studiilor sau dimpotrivă, a 
abandonării acestora, distribuŃia pe tipuri de şcoli etc. Cercetarea a relevat că „la un an de 
la încheierea studiilor,  33,6% dintre absolvenŃii care îşi căutaseră un loc de muncă erau 
ocupaŃi. Dintre absolvenŃii învăŃământului superior aveau un loc de muncă 60,9%, în timp 
ce corespondentul celor cu studii medii a fost de 35%, respectiv de 14,6% în cazul 
persoanelor cu nivel scăzut de instruire. De asemenea, 39,6% dintre persoanele rezidente în 
mediul urban aveau un loc de muncă, faŃă de 26,3% dintre cei din mediul rural”.1 

Realitatea a demonstrat că trecerea la viaŃa activă devine tot mai dificilă. 
Compatibilitatea între tipul de instruire şi locurile de muncă este un deziderat greu de atins 
pentru majoritatea absolvenŃilor. Această temă de analiză devine interesantă dar şi complicată, 
în condiŃiile de astăzi, când, pe de o parte ne aflăm în plină  criză economică, iar pe de altă 
parte orice absolvent de studii superioare în orice specializare poate lucra aproape orice.  

În Ńara noastră, concordanŃa între pregătirea academică şi domeniul de activitate nu 
mai este de mult o regulă pe piaŃa forŃei de muncă, iar solicitanŃii unui loc de muncă sunt 
mulŃumiŃi dacă au un venit lunar stabil indiferent de activitatea pe care o desfăşoară. 
Acestea sunt consecinŃe generale ale unui sistem care a evoluat destul de haotic în ultimii 
20 de ani, dar mai întâi de toate sunt consecinŃe ale evoluŃiei particulare ale indivizilor, 
care sunt în stare astăzi să se adapteze foarte uşor, având condiŃiile şi pârghiile necesare.  

InserŃia profesională începe să devină un domeniu de cercetare, după o perioadă în 
care universităŃile au avut cifre de şcolarizare fundamentate foarte  puŃin pe nevoile pieŃei 
muncii şi mult mai mult pe nevoile proprii de finanŃare.  

Concluzia din „Starea calităŃii în învăŃământul superior din România, 2009”, cel mai 
recent raport pe educaŃie, dat publicităŃii la ConferinŃa NaŃională organizată de AgenŃia 
Română de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior (ARACIS) cu tema „Asigurarea 
calităŃii în învăŃământul superior din România ” a dezvăluit un deficit de calitate a predării 
şi a învăŃării, a competitivităŃii multor calificări universitare şi a producŃiei de cunoaştere 
ştiinŃifică şi de inovare din universităŃile noastre, atunci când acestea sunt comparate cu 
universităŃi europene performante.2 

                                                 
1 Institutul NaŃional de Statistică, Comunicat nr. 237/2009 
2 www.utm.ro 
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Referitor la modul în care factorii interesaŃi din străinătate urmăresc problema 
calităŃii învăŃământului superior şi a corelării acestuia cu piaŃa muncii, descoperim o reală 
preocupare şi paşi importanŃi realizaŃi, ce pot fi valorificaŃi şi în Ńara noastră. ExperienŃa 
unor state din Uniunea Europeană sau ale SUA în domeniu este interesantă şi aplicabilă, 
evident, cu adaptările de rigoare, la particularităŃile româneşti.1 

 
SituaŃia actuală în România 
Se pune firesc întrebarea: Ce-şi doresc absolvenŃii din România ai unei facultăŃi? 

Un răspuns, simplu, dar foarte des întâlnit, ar fi să găsească un loc de muncă despre care să 
poată spune 3 lucruri: să fie interesant, să aducă venituri, să asigure oportunităŃi de 
dezvoltare în carieră. 

Pornind de la aceste cerinŃe - răspuns, se pot adăuga alte două întrebări: 
1. CâŃi dintre absolvenŃi găsesc o rezolvare pentru toate cele trei cerinŃe în meseria 

obŃinută prin absolvirea studiilor universitare ? 
2. CâŃi găsesc această rezolvare în localitatea în care s-au născut şi trăiesc ? 
Nicio instituŃie din România nu are o statistică reală în ceea ce priveşte gradul de 

absorbŃie al absolvenŃilor pe piaŃa muncii, altfel spus nimeni din România nu poate 
răspunde clar la aceste întrebări.  

PuŃinele analize realizate la nivel naŃional arată că aproape jumătate dintre angajaŃi 

au pregătire academică pentru postul respectiv, restul reprofilându-se sau specializându-
se la locul de muncă. 

 Dintre cauzele ce explică aceste situaŃii amintim: 
-  motive pecuniare/ financiare, ei orientându-se spre domeniul care plăteşte mai bine, 
- terminarea studiilor într-un profil lipsit de interes personal, pe care se gândesc să-l 

abandoneze din start şi să se reprofileze; 
- posibilitatea de a ocupa funcŃii fără legătură cu profilul absolvit. Nu ne surprinde deloc 

faptul că la Departamentul de Resurse Umane vedem ingineri, la marketing lucrează absolvenŃi 
de Jurnalism sau, ca o culme a posibilităŃilor, o agenŃie bancară poate fi condusă de un medic; 

- experienŃa, care este o condiŃie cerută în majoritatea cazurilor la angajare, mai exact 
lipsa acesteia ş.a.m.d. 

Astfel de motive şi situaŃii sunt din ce în ce mai frecvent evidenŃiate de firmele de 
profil, care caută  candidaŃi posibili dintr-o bază din ce în ce mai largă. 

Din studiul Employers of Choice 20092 realizat de Catalyst Solutions în parteneriat 
cu Daedalus Millward Brown am aflat că doar 44% dintre tinerii între 19 şi 28 de ani 
activează într-un domeniu pentru care au pregătire academică. Criza din acest an s-a 
resimŃit prin oportunităŃi în carieră mai reduse, cu o varietate mai limitată şi cu o pondere a 
angajărilor mai mică. 

Doar AgenŃia NaŃională de Ocupare a ForŃei de Muncă are unele date referitoare la 
numărul de şomeri înregistraŃi în ordinea absolvirii, dar este o cifră nesemnificativă pentru 
că absolvenŃii nu vor să debuteze în viaŃă cu statutul de şomer, deci nu se înscriu la şomaj. 

Spre exemplificare, am preluat câteva informaŃii din „Strategia în domeniul 
tineretului a judeŃului Brăila”, elaborată în cadrul Proiectului „Dialog pentru participarea 
activă a tinerilor – 2009”, pe baza datelor furnizate de AJOFM Brăila, conform Legii 544 
privind accesul liber la informaŃii: 

- În anul 2008 au fost încadrate prin programul de ocupare a forŃei de muncă 2.048 
persoane cu vârsta cuprinsă între 16-30 de ani, din care 8% s-au încadrat în unităŃi cu 
capital de stat şi 92% în unităŃi cu capital privat. Dintre persoanele încadrate, 10% erau cu 

                                                 
1 Cucui, I., Toplicianu, V., Cucui, G., Radu, Fl., „Formarea profesională şi inserŃia absolvenŃilor pe piaŃa 
muncii”, Revista Marketing. Management. Studii-cercetări-consulting, nr. 3-4/2009, p.185-189 
2 www.cariereonline.ro 
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nivel de instruire universitar, 23% cu nivel de instruire liceal şi postliceal şi 67% cu nivel 
de instruire primar, gimnazial şi profesional. 

- În anul 2009 (semestrul I) au fost încadrate prin programul de ocupare a forŃei de 
muncă 649 persoane cu vârsta cuprinsă între 16-30 de ani, din care peste 9% s-au încadrat 
în unităŃi cu capital de stat şi aproximativ 91% în unităŃi cu capital privat. Dintre 
persoanele încadrate 11% erau cu nivel de instruire universitar, 27% cu nivel de instruire 
liceal şi postliceal şi 62% cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional.  

Se înregistrează diferenŃe uriaşe între Bucureşti şi provincie. Iată câteva dintre acestea: 
- în Bucureşti se fac numeroase angajări în industria soft şi IT autohtonă, chiar pentru 

absolvenŃii 2009, lucru care nu se petrece în acelaşi ritm în provincie; 
- diferă destul de mult salariile, în capitală fiind cu 25-100% mai mari. În provincie, 

absolvenŃii au pretenŃii salariale mult mai modeste, ceea ce conferă un avantaj angajatorilor; 
- provincia suferă mai mult datorită desfăşurării concursurilor pe diverse criterii, 

altele decât cele profesionale; 
- Bucureştiul, centru universitar mare, are un real avans la angajări chiar din 

facultate, prin programe mai coerente de angajare decât în provincie; 
- se vehiculează o situaŃie aparte, aceea că studenŃii din provincie Ńin ascunsă această 

calitate faŃă de colegii de muncă şi angajatori, pentru că riscă să-şi piardă serviciile, iar în 
sesiuni solicită concedii de odihnă, medicale, fără plată sau reprogramează examenele în 
zilele când nu au îndatoriri la serviciu. 

Mai bine de jumătate dintre studenŃi îmbină studiul cu munca, ceea ce este atât un 
aspect favorabil, cât şi unul nefavorabil. 

Favorabil studenŃilor este că pot capăta experienŃă,  pot câştiga bani pentru plata 
studiilor, iar la terminarea facultăŃii au deja un loc de muncă, evitând ipostaza de şomer, 
căutarea lor orientându-se către „ceva mai bun” etc. 

Nefavorabil studenŃilor este că, adesea, serviciul este foarte solicitant, tinerii 
renunŃând sau aflându-se adesea în imposibilitatea de a nu mai ajunge şi la ore. Se poate 
ajunge chiar la abandonul şcolar în favoarea unui loc de muncă bine plătit. De asemenea, 
locurile de muncă sunt tot mai adesea dincolo de graniŃele Ńării, ceea ce face tot mai mari 
distanŃele până la şcoală, iar salariile nu sunt pe măsura efortului depus, tocmai datorită 
tinereŃii, lipsei de experienŃă, lipsei de specializare ş.a., motive de permanentă ameninŃare. 
În plus rămâne ideea, adesea preconcepută, că absolventul de la stat este mai bine pregătit 
decât cel de la particular, aspect ce trebuie privit cu rezerve sau nuanŃat, pentru că sunt 
foarte multe dovezi care contrazic acest aspect. 

Dacă restrângem sfera de interes spre un domeniu unde anual numărul absolvenŃilor 
este mare, cel economic, se pune o nouă întrebare:  

Ce spunem despre licenŃiaŃii în domeniul economic ? 
Diferite surse arată că în 2009 au absolvit 31.000 persoane (neconfirmat). Ei au şanse 

destul de bune sau cel puŃin au avut până în acest moment, deoarece o pregătire economică este 
destul de largă şi diversificată, asigurând şanse destul de bune pentru angajare: economie, 
învăŃământ, administraŃie, servicii diverse (asigurări, finanŃe, bănci, transporturi), comerŃ. 
Sectorul vânzărilor este unul cu şanse mari (agent de vânzări, merchandiser, operator logistică, 
achiziŃii, call-centere, vânzări on-line ş.a.), dar nu neapărat datorită competenŃelor şi 
cunoştinŃelor, ci mai mult abilităŃilor de abordare a acestor domenii.  

Deoarece o facultate cu profil economic nu este foarte greu de urmat, absolvenŃii 
acestui profil obŃin în paralel sau ulterior şi alte diplome, pot urma deci şi alte cursuri de 
scurtă sau lungă durată, ceea ce le devine util în viitor. 

Există şi reversul medaliei când, într-o posibilă situaŃie de angajare, prezentarea unor 
CV-uri  prea bogate se poate transforma dintr-un punct forte într-unul slab, permiŃând 
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ipoteze, bănuieli, subiectivitatea angajatorilor pentru că, măcar teoretic, pe posesorii unor 
astfel de CV-uri ar trebui să-i plătească mai bine. 

 
 

Studiu de caz: analiza inserŃiei pe piaŃa muncii a absolvenŃilor  
unei FacultăŃi cu profil economic 

 
Încă de la începutul funcŃionării instituŃiei analizate, conducerea s-a preocupat de 

evoluŃia absolvenŃilor săi şi de modul în aceştia au reuşit în activitatea profesională. De 
aceea, s-a procedat la întocmirea unei baze de date, actualizată permanent, dar despre care 
nu se poate afirma că este completă, deoarece se culeg date prioritar în momentul în care 
absolvenŃii îşi ridică diploma de licenŃă, dar şi telefonic sau din informaŃiile furnizate de 
colegii lor, de cadrele didactice etc. 

Am extras informaŃii din această bază de date parŃială, dar reprezentativă şi am 
realizat o analiză statistică pentru trei promoŃii de absolvenŃi ai FacultăŃii. Aceasta se 
prezintă astfel: 

 
Tabelul nr. 1. PromoŃii ale FacultăŃii (%) 

 

PromoŃia Specializarea* AngajaŃi în 
domeniul 

economic** 

În afara 
domeniului 

Fără loc de 
muncă 

MG 62 21 17 
CIG 32 14 54 
FB 42 8 50 
EA 14 14 72 

2007-2008 (4 ani) 

Total 45 16 39 
MG 54 26 20 
CIG 55 17 28 
FB 19 9 72 
EA 21 16 63 

2007-2008 (3 ani) 

Total 46 19 35 
MG 48 29 23 
CIG 43 11 46 
EA 20 20 60 

2006-2007 

Total 44 28 35 
MG 52 23 25 
CIG 61 11 28 
EA 44 12 44 

2005-2006 

Total 54 18 28 
 
* Specializări: MG – Management, CIG – Contabilitate şi Informatică de Gestiune,  
    FB –FinanŃe-Bănci, EA – Economie Agroalimentară 
** economist, director economic, ofiŃer bancar, consilier financiar, consultant 

vânzări, comisionar vamal, administrator firmă,  cadre didactice în profil etc. 
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Pe baza acestui tabel au fost realizate următoarele reprezentări grafice: 

Structura numărului de absolvenŃi ai FacultăŃii, 

promoŃia 2005-2006 

(pe baza datelor existente la nivelul FacultăŃii)
18%

28%

54%

AngajaŃi în domeniul economic*

AngajaŃi în afara domeniului
Fără loc de muncă

 
* economist, director economic, administrator de firmă, ofiŃer bancar,  

  consilier financiar, consultant vânzări, comisionar vamal etc. 

Structura numărului de absolvenŃi ai FacultăŃii,  

promoŃia 2006-2007 

(pe baza datelor existente la nivelul FacultăŃii)

44%

21%

35%

AngajaŃi în domeniul economic*

AngajaŃi în afara domeniului
Fără loc de muncă

 
* economist, director economic, administrator de firmă, ofiŃer bancar,  

  consilier financiar, consultant vânzări, comisionar vamal etc. 

Structura numărului de absolvenŃi ai FacultăŃii, 

promoŃia 2007-2008 (4 ani) 

(pe baza datelor existente la nivelul FacultăŃii)

45%

16%

39%

AngajaŃi în domeniul economic*

AngajaŃi în afara domeniului
Fără loc de muncă

 
* economist, director economic, administrator de firmă, ofiŃer bancar,  

  consilier financiar, consultant vânzări, comisionar vamal etc. 
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Structura numărului de absolvenŃi ai FacultăŃii,  

promoŃia 2007-2008 (3 ani) 

(pe baza datelor existente la nivelul FacultăŃii)

46%

19%

35%

AngajaŃi în domeniul economic*

AngajaŃi în afara domeniului
Fără loc de muncă

* economist, director economic, administrator de firmă, ofiŃer bancar,  
  consilier financiar, consultant vânzări, comisionar vamal etc. 

 
Pe baza datelor prezentate putem desprinde câteva aspecte particulare, la nivelul 

facultăŃii pentru promoŃiile analizate: 
• peste 40% dintre absolvenŃi au un loc de muncă în domeniul absolvit. Acest 

procent este considerat de referinŃă şi se punctează în favoarea instituŃiei, atunci 
când aceasta este supusă evaluărilor din partea ARACIS; unii ocupă chiar posturi în 
managementul la nivel de vârf sau la alte niveluri;  

• în medie, alŃi 19% dintre absolvenŃi au un loc de muncă; 
• se pot exemplifica situaŃii în care mediul de afaceri, administraŃia locală, băncile, 

societăŃile de asigurări etc. sunt interesate în recrutarea unor absolvenŃi sau chiar 
a unor studenŃi bine pregătiŃi; a existat cerere atât pentru posturi cu program 
întreg, cât şi parŃial;  

• conform noului sistem de învăŃământ, absolvenŃii de studii de licenŃă cu durata de 3 
ani trebuie să urmeze şi studii de masterat, acest aspect determinând scăderea 
numărului de absolvenŃi de licenŃă care au loc de muncă; 

• prin practica de specialitate, facultatea se preocupă de apropierea studenŃilor de 
problematica reală a mediului economico-social, acordându-le astfel  şanse de afirmare; 

• pentru ca activităŃile de mai sus să capete caracter permanent, a fost înfiinŃat 
Centrul de consiliere în carieră, unde se colectează informaŃii care se 
furnizează studenŃilor, unde aceştia pot învăŃa să-şi întocmească un dosar pentru 
angajare; cadrul didactic ce se ocupă de acest centru  a beneficiat de o bursă de 
pregătire în domeniu, în Marea Britanie;  

• există însă numeroase rezerve de îmbunătăŃire a tot ceea ce poate contribui la 
crearea unui parteneriat real între facultate, absolvenŃi, studenŃi şi mediul 
economico-social; 

• problematica specifică este asemănătoare la nivel local, cu cea de la nivel 
naŃional, confruntându-se cu: 
- insuficienŃa  informaŃiilor pe baza cărora statul şi instituŃiile interesate să poată 

construi o strategie coerentă;  
- insuficienta corelare între cererea de pe piaŃa muncii şi oferta universităŃilor; 
- nefuncŃionarea cererii şi ofertei în domeniu ca într-o economie de piaŃă 

autentică; 
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- lipsa de informare asupra posibilităŃilor reale, programelor guvernamentale, 
nevoilor pieŃei muncii; 

- nesiguranŃa locului de muncă, susŃinută de motive diverse, atât obiective cât şi 
subiective; 

- capacitatea de inserŃie profesională creşte odată cu nivelul educaŃiei şi cu 
vechimea; corelaŃia nivelului de educaŃie al tinerilor cu cel al părinŃilor ne arată 
că majoritatea provin din familii modeste şi caută să îşi ridice nivelul de 
instruire; 

- vulnerabilitatea persoanelor, incapacitatea lor de a face faŃă pierderilor de 
venituri asociate cu evenimente specifice: pierderea locului de muncă, 
vătămarea la locul de muncă, boli profesionale etc.; 

- contractul de muncă devine un prilej de satisfacŃie dacă este încheiat pe perioadă 
nedeterminată şi de insatisfacŃie, dacă este încheiat pentru o perioadă 
determinată; 

- discriminarea pe criterii de sex este reală, femeile fiind victime mai uşoare ale 
inserŃiei profesionale şi ale acordării salariilor; 

- dorinŃa prea acută  de a încerca în afara Ńării şansa unui loc de muncă, deşi mulŃi 
nu vor lucra în domeniul absolvit. 

 
Concluzii: 
Misiunea instituŃiilor de învăŃământ superior din România, ca actori în procesul de 

inserŃie a propriilor absolvenŃi este dublă, acestea având obligaŃia de a răspunde nevoilor 
specifice ale indivizilor, dar şi ale societăŃii în care vor activa aceştia. Planurile de 
învăŃământ şi strategiile de recrutare  trebuie adaptate în aşa fel încât să acopere o mare 
parte din itinerariul profesional viitor, şi mai mult decât atât, aceste instituŃii ar trebui să 
aibă în vedere revenirea în şcoală a absolvenŃilor, la anumite intervale de timp, pentru 
asigurarea pregătirii pe tot parcursul vieŃii.  

Îşi face loc o nouă abordare în domeniu: flexicuritatea, respectiv siguranŃa ocupării şi 
capacitatea de inserŃie profesională. Ideea are caracter inovator pentru că presupune două 
obiective ce par în contradicŃie şi care vizează depăşirea simplei alternanŃe între 
flexibilitate şi securitate, prin adoptarea de măsuri ce iau în considerare cele două obiective 
în acelaşi timp. Percepută în general ca o balanŃă între nevoile de flexibilitate şi securitate 
ale angajatorilor şi angajaŃilor, noua abordare trebuie analizată în corelaŃie cu implicaŃiile 
ample pe care le are pentru societate şi pentru piaŃa muncii. 
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Abstract: 
Given that it has moved from an education system based on planning and control in a system based on 

free choice of candidates, vocational secondary education and higher technical education in Romania has 
declined, thereby demonstrating a older weakness of the Romanians mentality which is the preference of the 
Romanian for theoretical concerns to the detriment of practical occupations. 
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În sistemele de învăŃământ din Europa şi din afara ei există la nivelul învăŃământului 

secundar superior distincŃia între şcoli teoretice şi şcoli practice, adică între şcoli care nu 
asigură o calificare, obligând absolventul să continue studiile în învăŃământul terŃiar (şcoli 
post-liceale şi facultăŃi) şi şcoli care asigură o calificare – şcoli şi licee profesionale. Care 
dintre aceste şcoli trebuie să predomine reprezintă o temă de dezbatere care pare să nu se 
mai sfârşească. În România interbelică a devenit celebră polemica dintre Ion Petrovici, 
ministru al învăŃământului în anii 1926-1927, şi Simion MehedinŃi, primul, adept al 
învăŃământului teoretic, celălalt, adept al învăŃământului practic. 

Ion Petrovici însuşi mărturiseşte că în anii când conducea departamentul 
„InstrucŃiunii publice”, a elaborat un proiect de reformă a învăŃământului secundar, 
urmărind, printre altele, şi „tendinŃa de-a spiritualiza educaŃia noilor generaŃii, destul de 
înclinate spre utilitarism”, prin extinderea predării disciplinelor filozofice. Această 
iniŃiativă reformatoare a întâmpinat reacŃii adverse, care s-au reactivat după ce proiectul lui 
Petrovici a fost, în linii mari, urmat. Una din cele mai argumentate reacŃii polemice a 
aparŃinut lui MehedinŃi, într-un articol din „Universul”, din 6 oct. 1929, în care combătea 
ideea predării metafizicii şi teoriei cunoştinŃei ca „obiect de studiu pentru capete de 
15-16 ani”, pledând pentru un liceu care să permită dezvăluirea aptitudinilor absolventului, 
necesară orientării lui profesionale, şi nu pentru un liceu de cultură generală1.  

Un autor care a reflectat la predilecŃia şcolii româneşti pentru învăŃământul de cultură 
generală a fost Vasile Băncilă, filozof şi pedagog care, într-un studiu din19342, apreciază 
această tendinŃă drept o maladie a culturii române pe care o numeşte „teoreticism”. 

Teoreticismul intelectualilor români se bazează pe anumite trăsături tipice românului 
care este sceptic, melancolic, cu înclinaŃii spre improvizaŃii, pierdere de timp, diletantism, 
lux şi poftă de parvenire. „Românul apreciază tocmai ceea ce n-are nici o utilitate imediată, 
fiindcă numai o astfel de atitudine seamănă a boierie. «Boierul» e marea obsesie a 
psihologiei româneşti.”3 Teoreticismul românilor împiedică manifestarea valorilor utilităŃii. 
Aşa se explică multiplicarea iresponsabilă a şcolilor teoretice în dauna şcolilor practice. 
Deşi, în parte, copii de Ńărani, intelectualii români se refugiază în teoreticism, „ventilând” 
teorii care nu-i angajează, din silă faŃă de viaŃa practică, din neputinŃă, din oboseală. 

                                                 
1 Ion Petrovici, Din cronica filozofiei româneşti, Editura Librăriei „Universala”, Alcaly & Co, Bucureşti, 
1936, p.108-113. 
2 Vasile Băncilă, Teoreticism, în revista „Gând românesc”, nr. 5, mai, Cluj, 1934, citat după Vasile Băncilă, 
Opere, vol. IV, Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2006, p. 67-88. 
3 Idem, p. 78. 
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O altă cauză a teoreticismului românesc este şi imitarea Apusului în cultură, în viaŃa 
socială şi în politică din ultima sută de ani, o imitaŃie mai degrabă a formelor, decât a 
conŃinuturilor. „CivilizaŃia de forme pe care am adus-o e ceva teoretic, e decor, e dezlipire 
de realitate.”1. Imitarea cu predilecŃie a modelelor franceze a avut, printre altele, ca efect, 
centralismul politic ce a dus la neglijarea tradiŃiilor locale, a intereselor locale ale regiunilor. 

Surprindem aici o serie de defecte ale spiritualităŃii româneşti, care ne urmăresc încă şi 
astăzi. Să semnalăm doar două: centralismul statului român actual şi al naŃiunii române şi 
cultul şcolilor teoretice. Primul fenomen se exprimă, printre altele, prin expansiunea 
urbanistică deosebită a capitalei, care concentrează 10% din populaŃia Ńării şi care continuă 
să se dezvolte, în ciuda declaraŃiilor teoretice ale politicienilor şi reformatorilor privind 
descentralizarea şi dezvoltarea regională. Cel de-al doilea fenomen se poate ilustra prin 
faptul că de decenii se doreşte legarea învăŃământului românesc cu nevoile practice, dar nu 
s-a reuşit mare lucru, nu s-a depăşit prea mult stadiul de lozincă, sau de „formă fără fond” al 
inovaŃiilor instituŃionale menite să conducă la înfăptuirea programului. Astăzi, pentru 
depăşirea acestui handicap de mentalitate, sunt mobilizate şi fonduri europene, dar 
„teoreticismul”, împotriva căruia luptase în perioada interbelică nu numai Vasile Băncilă, ci 
şi C. Rădulescu-Motru, ori Simion MehedinŃi, continuă să marcheze spiritualitatea 
românească, încă atinsă de complexul „boieriei”. 

În deceniul 8 al secolului XX, s-a propus o reformă radicală a învăŃământului secundar 
superior românesc, menită să orienteze serviciile de educaŃie înspre viaŃa practică şi înspre 
lumea profesiilor. Din mulŃimea liceelor teoretice existente în fiecare judeŃ, s-au mai păstrat unul 
sau două, redenumite şi ele ca licee de matematică-fizică, celelalte transformându-se în licee de 
specialitate, de regulă industriale. Anterior acestei reforme, în judeŃul Brăila existau 7 licee 
teoretice, cinci în municipiul Brăila, unul la Făurei şi celălalt la Ianca. Liceele din Municipiul 
Brăila erau numerotate de la 1 la 5, după cum urmează: Liceul nr. 1 – actualul Colegiu NaŃional 
„Gh. Munteanu-Murgoci”, Liceul nr. 2 – actualul Colegiu naŃional „Nicolae Bălcescu”, Liceul 
nr. 3 -  actualul liceu „Nicolae Iorga”, Liceul nr. 4 – actualul liceu „Panait Istrati” şi Liceul nr. 5 
– actualul liceu „Panait Cerna”. Începând din anul şcolar 1977-1978, cu excepŃia Liceului 
„N. Bălcescu”, transformat în liceu de matematică-fizică în care funcŃionau însă şi clase de 
mecanică, chimie-biologie, electrotehnică, industrie uşoară şi filologie-istorie, celelalte licee 
foste teoretice au primit denominaŃiunea de „licee industriale” şi de „licee de chimie 
industrială”. Trecând peste lipsa de suport a distincŃiei dintre „liceele industriale” şi „liceele de 
chimie industrială”, care reflecta o intervenŃie în domeniul terminologiei şcolare a „primului 
chimist al Ńării”, Elena Ceauşescu, ignorând totodată şi excesele (diminuarea exagerată a 
locurilor destinate învăŃământului teoretic), trebuie subliniat faptul că reforma şcolară din acei 
ani a avut o întemeiere ştiinŃifică şi a urmărit o racordare la tendinŃele învăŃământului european. 
Ca efect al acestei reforme, Liceul „Murgoci” a devenit liceu industrial electrotehnic şi a intrat 
sub patronajul Termocentralei Chiscani, liceul „N. Iorga” a devenit grup industrial de mecanică 
şi a intrat sub patronajul Şantierului Naval, Liceul „Panait Istrati” a devenit grup şcolar 
industrial de mecanică auto, fiind patronat de Autobaza Brăila şi Liceul „P. Cerna” a devenit 
grup şcolar metalurgic, intrând sub patronajul Laminorului din Brăila. Furia antiteoreticistă s-a 
răsfrânt şi asupra Liceului Pedagogic care a fost astfel transformat în liceu de chimie industrială, 
fiind patronat de combinatul chimic de pe platforma Chiscani. Liceul din Făurei a devenit şi el 
grup şcolar industrial de mecanică, intrând şi el sub aripa ocrotitoare a întreprinderii brăilene 
„Progresul”, iar liceul din Ianca a devenit grup şcolar industrial de petrol, fiind patronat de 
Întreprinderea de foraj-extracŃie Brăila. În condiŃiile în care liceul a fost structurat pe două 
trepte, prima treaptă fiind învăŃământ obligatoriu, după absolvirea clasei a X-a elevii puteau să 
se înscrie în treapta a II-a sau să urmeze şcoala profesională de 1 an şi jumătate. Prin ambele 

                                                 
1 Idem, p. 80. 
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rute şcolare, se asigura absolvenŃilor o calificare ce le permitea angajarea în producŃie. Doar 
absolvenŃii profilurilor matematică-fizică, filologie-istorie rămâneau oarecum neterminaŃi, fiind 
obligaŃi să continue pregătirea în şcoli post-liceale sau în învăŃământul superior. 

Fără îndoială, reforma liceului românesc a conŃinut şi multe exagerări, prin supraevaluarea 
excesivă a învăŃământului de tip industrial, exagerări care s-au transmis şi în structura 
învăŃământului superior, favorabilă în mod evident învăŃământului politehnic în dauna 
învăŃământului superior umanist şi chiar economic. Ca o consecinŃă a acestei opŃiuni, după 
apusul ordinii politice de tip comunist, în condiŃiile declinului industriei româneşti, zeci de mii 
de deŃinători de diplome inginereşti au fost nevoiŃi să se reorienteze profesional, iar 
învăŃământul politehnic a intrat în declin. Schimbarea politică de la sfârşitul anului 1989 a avut 
consecinŃe şi asupra învăŃământului liceal care a revenit la structura dinaintea reformei din 1977. 
Nostalgia teoreticismului a învins şi a avut ca efect redobândirea de către liceele brăilene 
menŃionate, cu o singură excepŃie, a statutului de licee teoretice. ExcepŃia se referă la Grupul 
Şcolar Industrial „Panait Istrati” care a rămas, şi după contrareforma din 1990, grup şcolar 
industrial cu bază de practică în domeniul auto. ExcepŃia se explică prin interesul ridicat al 
elevilor, îndeosebi băieŃi, pentru profesiunile din domeniul auto, înscrierea absolvenŃilor claselor 
a VIII-a s-a realizat întotdeauna prin probe de selecŃie, ceea ce a dus la creşterea prestigiului 
instituŃional al acestui grup şcolar. Pe de altă parte, declinul industriei româneşti nu a afectat şi 
sectorul auto care chiar a cunoscut un trend ascendent. O altă excepŃie de la regulă este oferită 
de apariŃia unui grup şcolar industrial nou, „Anghel Saligny”, organizat de profesorii ingineri de 
la liceul „N. Iorga” care şi-au văzut ameninŃate catedrele în urma redobândirii de către liceul 
menŃionat a statutului de liceu teoretic. Contrareforma din 1990 a mai avut încă doi paşi înapoi: 
renunŃarea la debutul şcolarităŃii la şase ani şi renunŃarea la prelungirea învăŃământului 
obligatoriu până în clasa a X-a inclusiv. Considerăm „paşi înapoi” toate aceste reveniri la situaŃii 
preexistente, girate de ministru Şora în 1990, având ca termen de comparaŃie învăŃământul din 
statele avansate ale Europei, în care învăŃământul profesional deŃine o pondere mai ridicată, 
învăŃământul obligatoriu cuprinde elevi până la 15-16 ani, cu un debut al şcolarităŃii de la 6 ani. 
Noua lege a educaŃiei naŃionale din România, trecută prin Parlament prin procedura asumării 
răspunderii ministeriale, şi care, în prezent, se aplică parŃial, îşi propune să reînnoade lanŃul rupt 
în 1990 al reformei sistemului de învăŃământ, sub aspectul debutului şcolarităŃii şi al 
obligativităŃii învăŃământului până la vârsta de 16 ani şi până la absolvirea clasei a X-a.  

Ne vom ocupa în cele ce urmează de învăŃământul pentru profesionalizare. El este 
gândit să se realizeze prin intermediul învăŃământului secundar superior, liceal, filieră 
vocaŃională şi filieră tehnologică, prin care se dobândesc calificări profesionale 
corespunzătoare nivelului preuniversitar, cuprinse în Registrul NaŃional al Calificărilor. Ideea 
de şcoală profesională a dispărut. După 10 clase de liceu tehnologic, cei care nu mai continuă 
studiile liceale primesc o diplomă care garantează o calificare de nivel inferior. Abia după 
absolvirea liceului tehnologic sau vocaŃional se poate vorbi de calificări reale care să 
intereseze piaŃa muncii. Şcolile profesionale, care au fost în atenŃia organizatorilor 
învăŃământului românesc din perioada interbelică şi până spre zilele noastre, par să iasă de pe 
scena sistemului de învăŃământ, odată cu renunŃarea la şcolile de arte şi meserii care preluau 
până de curând pe toŃi cei care nu făceau faŃă la examenele de capacitate sau  la testele 
naŃionale de la sfârşitul clasei a VIII-a. Denumirea de „şcoli de arte şi meserii” se dovedeşte a 
fi o denumire preŃioasă, fără acoperire în conŃinutul instruirii organizate în aceste unităŃi. S-a 
renunŃat la denumirea de şcoli profesionale pentru a menaja orgoliile teoreticiste ale 
mentalităŃii româneşti. Dar popularea lor cu elevi cu studii gimnaziale nefinalizate prin 
promovarea unui examen de evaluare sumativă a dus, în câŃiva ani, la compromiterea lor. 
O evaluare a acestor unităŃi, realizată de ministerul de resort, a dus la decizia suprimării lor. 

Noua lege, aşadar, exclude învăŃământul profesional de scurtă durată, miza extinderii 
învăŃământului general obligatoriu fiind mult mai mare decât formarea prin stagii de 
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ucenicie a lucrătorilor manuali calificaŃi, rămânând în coadă de peşte problema celor care nu 
au pregătirea necesară frecventării integrale a cursurilor liceale, insistându-se mai mult pe 
politicile şcolare privitoare la a doua şansă decât pe ordonarea prin lege a unei forme de 
învăŃământ profesional post-obligatoriu. Noua lege prevede alocarea unui număr de locuri la 
clasa a XI-a (învăŃământ post-obligatoriu) cel puŃin egal cu numărul absolvenŃilor claselor a 
X-a1, ceea ce poate semnifica intenŃia tacită a legiuitorului de generalizare a învăŃământului 
de 12 clase, ce ar permite absolvenŃilor accesul în şcolile post-liceale şi în instituŃiile de 
învăŃământ superior. 

Mentalitatea teoreticistă, atât de specifică realităŃii spirituale româneşti, pare să susŃină 
motivaŃia celor mai mulŃi dintre tineri de a urma integral cursurile liceale, pentru a avea 
acces la învăŃământul superior, singurul care poate satisface integral orgoliul izvorât din 
complexul „boieriei”, despre care s-a vorbit mai sus. Oferta universitară vine din belşug în 
întâmpinarea acestei nevoi, cu locuri cu taxă, atât în universităŃile de stat, cât şi în cele 
private, îndeosebi în domeniile care nu asigură o profesionalizare în acord cu cerinŃele 
economiei naŃionale: drept, comunicare, psihologie, sociologie, management, ştiinŃe 
politice, specializări care se acordă cu mentalitatea „boierească”, specifică societăŃii 
româneşti. O statistică din 2005, comunicată şi prin intermediul unui manual de sociologie 
pentru uzul liceenilor2 atesta faptul că în anul universitar 2004-2005, cei mai mulŃi studenŃi 
învăŃau în instituŃii universitar pedagogice (30%), pe locul al doilea situându-se instituŃiile 
universitare cu profil economic (29%) abia pe locul al III-lea se situau instituŃiile de 
învăŃământ superior cu profiluri tehnice (24,9%), pe locul al IV-lea – instituŃiile universitare 
cu profil juridic (9,2%), urmate de instituŃiile medico-farmaceutice (5,4%) şi artistice 
(1,5%). De remarcat faptul că peste 70% dintre studenŃi se pregăteau să devină cadre 
didactice, economişti şi jurişti, în condiŃiile în care balanŃa cererii de muncă de calificare 
superioară are o structurare cu accent pe industrie şi agricultură.  

Complexul „boieriei” a antrenat în rândul populaŃiei tinere şi adulte din România o 
adevărată „foame de diplome” de absolvire a învăŃământului superior, care s-a manifestat 
prin creşterea numărului de studenŃi în cele două decenii de după prăbuşirea ordinii 
totalitare, cu o putere de amplificare ce situează România în topul statelor europene. 
Barometrul calităŃii învăŃământului superior din 2009 evidenŃiază faptul că în timp ce în 
state cu învăŃământ universitar performant, precum FranŃa, rata de creştere a numărului de 
studenŃi în intervalul 1998-2007 a fost de 7,5%, sau în Germania – de 8,63%, în România 
această rată a fost de 157,4%, efectivul de studenŃi aproape triplându-se în 10 ani, sporind 
de la 360.600 la 928.2003, în condiŃiile în care numărul de absolvenŃi de licee a fost în 
declin. Şi în alte Ńări foste socialiste numărul total al studenŃilor a fost în creştere (cu 
excepŃia Bulgariei unde s-a semnalat un declin), ca de exemplu: Ungaria, cu o rată de 
creştere de 69,4%, Polonia – cu o rată de 80,2%, dar sporurile acestea, deşi impresionante, 
sunt cu mult depăşite de cele realizate în România.  

Raportând numărul studenŃilor la populaŃia totală a Ńărilor analizate, rezultă următorul 
tabel. 

 

                                                 
1 Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Inovării, Cabinetul Ministrului - Legea EducaŃiei NaŃionale – proiect, 
Bucureşti, 06 septembrie 2009, în 
http://www.calificativ.ro/Legea_Educatiei_Nationale_2009___Proiect_final-a23120.html.   
2 Doina-Olga Ştefănescu, Alfred Bulai (coord.), Sociologie, Editura Humanitas, Bucureşti 2006, p. 52. 
3 AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior  - Starea calităŃii în învăŃământul 
superior. Barometru calităŃii 2009, http://proiecte.aracis.ro/academis/asigurarea-calitatii-invatamantului-
universitar/rezultate/#c338, p. 83. 
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Tabel nr. 1.  
EvoluŃia procentajului populaŃiei studenŃeşti în populaŃia totală în câteva Ńări europene 

Statele 
 analizate 

PopulaŃia 
totală 

PopulaŃia de 
studenŃi în 1998 

Procentaj din 
populaŃia 

totală 

PopulaŃia de 
studenŃi în 

2007 

Procentaj din 
populaŃia 

totală 
Germania 82.422.299 2.097.700 2,76 2.278.900 2,76 
FranŃa 63.392.140 2.027.400 3,19 2.179.500 3,43 
Ungaria 10.076.000 254.700 2,52 431.600 4,28 
Polonia 38.132.277 1.191.100 3,12 2.146.900 5,63 
România 22.329.977 360.600 1,61 928.200 4,15 
Bulgaria 7.761.000 260.500 3,35 258.700 3,33 

Sursa: Prelucrare proprie după datele oferite ARACIS în Barometrul calităŃii 2009, p. 83 
 
Tabelul evidenŃiază faptul că în anul de debut al analizei (1998), România se afla pe 

ultimul loc în ceea ce priveşte procentajul populaŃiei de studenŃi în populaŃia totală şi, deci, au 
existat premise demografice reale de creştere a acestui segment de populaŃie. Totuşi, creşterea de 
aproape trei ori a acestui procentaj ridică numeroase semne de întrebare în ceea ce priveşte 
calitatea educaŃiei universitare româneşti, fapt subliniat de analizele ARACIS. Expansiunea 
populaŃiei studenŃeşti se explică şi prin dezvoltarea nerealistă a unor instituŃii universitare care au 
oferit servicii de învăŃământ universitar la distanŃă, cazul bine-cunoscut fiind cel al UniversităŃii 
„Spiru Haret”, care deŃinea în anul de apogeu (2008) un număr de 311.928 studenŃi, adică o 
treime din numărul total de studenŃi din România, revenind unui cadru didactic peste 10.000 de 
studenŃi, în condiŃiile în care media pe Ńară era de 1 cadru didactic universitar de 25,7 studenŃi.1   

Este limpede că dorinŃa tinerilor şi adulŃilor români de a intra în clasa deŃinătorilor 
de diplome universitare este atât de mare, încât n-a mai contat şi calitatea instruirii 
universitare, gradul de acoperire în competenŃe reale a respectivei diplome.  

Un alt argument care pledează în favoarea ideii inapetenŃei specific româneşti 
pentru utilitate, pentru practică îl constituie şi destinul specializării economie agro-
industrială, care a funcŃionat la Brăila în cadrul FacultăŃii de Management-Marketing în 
Afaceri Economice, obŃinând şi acreditarea şi care în momentul de faŃă nu mai 
funcŃionează din lipsă de candidaŃi. Caracterul prea practic al specializării n-a fost pe 
gustul celor care se doreau absolvenŃi de studii superioare. 

Concluzie: În condiŃiile în care s-a trecut de la un sistem de învăŃământ bazat pe 
comanda socială, la un sistem de învăŃământ bazat pe libertatea opŃiunilor candidaŃilor, 
învăŃământul secundar profesional, precum şi învăŃământul superior tehnic din România au 
intrat în declin, ilustrând prin aceasta o meteahnă mai veche a mentalităŃii româneşti care este 
propensiunea pentru teoretic în dauna preocupărilor pentru activităŃile practice-utilitare. 
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Abstract: 
The importance of school managers and, generally, of the management increase as the school system 

is decentralized. Director is the „gateway” through which reform measures pass easily or more difficult (or 
even fail at all) where the need actually to go – i.e. teachers or students. If the director does not know or does 
not agree to a certain extent it does not apply or apply only formally - examples being conclusive in this 
respect the school curriculum and attracting additional sources of financing. 
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1. Rolul managerului educaŃional 
ImportanŃa directorului de unitate şcolară şi, în general, a managementului creşte pe măsura ce 

sistemul şcolar se descentralizează. Directorul este „poarta” prin care măsurile de reformă trec uşor sau 
mai greu (ori chiar nu trec deloc) acolo unde trebuie de fapt să ajungă – adică la profesori sau la elevi. 
Dacă directorul nu ştie sau nu este de acord cu o anumită măsură aceasta nu se aplică sau se aplică doar 
formal – exemple concludente în acest sens fiind curriculum-ul la decizia şcolii şi atragerea de surse 
suplimentare de finanŃare. Tot mai mult, calitatea educaŃiei oferite de şcoală depinde de calitatea noului 
management din şcoala respectivă. Directorul este, de regulă, şi promotorul schimbărilor culturale şi în 
ethosul organizaŃional. Din aceasta cauză, considerăm formarea managerială ca o condiŃie necesară şi 
prealabilă introducerii măsurilor propriu-zise de reformă educaŃională, mai ales având în vedere faptul 
că accesul la o poziŃie managerială nu este, nicidecum, o dezvoltare sau o „perfecŃionare” profesională 
fiind, de fapt, o schimbare de profesie. MulŃi directori au eşuat tocmai pentru că nu şi-au putut închipui 
că activitatea managerială este atât de diferită de cea de la clasă. Astfel, profesori eminenŃi au ajuns 
directori lamentabili pentru că au crezut că avansarea în ierarhie este un progres în cariera profesorală, 
nefiind pregătiŃi (din toate punctele de vedere) să-şi asume prerogative manageriale. 

Noul management educaŃional al reformei  învăŃământului preuniversitar a confirmat 
faptul că o formare autentică, eficientă şi efectivă trebuie să se bazeze pe un minim de vocaŃie în 
domeniul respectiv şi trebuie completată cu experienŃa concretă. De asemenea, formarea 
continuă nu se mai poate limita la sporirea „bagajului“ de cunoştinŃe (care, oricum, se perimează 
extrem de rapid), ci trebuie să producă schimbări şi la nivel atitudinal şi comportamental. Cu alte 
cuvinte, ea trebuie să se adreseze nu numai gândirii, ci şi simŃirii şi acŃiunii concrete.  

Noul management educaŃional propus managerilor din învăŃământ (de la diferitele niveluri 
ale sistemului şcolar) şi aspiranŃilor la poziŃii manageriale urmăreşte tocmai oferirea unui minim 
de cunoaştere care să elibereze procesul formativ de balastul „transmiterii de informaŃii”, 
orientându-l spre ceea ce este mai important: formarea de atitudini, dezvoltarea de competenŃe 
care, toate, alături de cunoştinŃele dobândite, să determine manifestarea unei conduite autentic 
profesioniste care să ducă la dezvoltarea armonioasă a instituŃiei pe care o conduc. 
 

2. Proiectul de dezvoltare instituŃională a unităŃii şcolare 
 

2.1. Trăsături caracteristice 
S-ar putea pune întrebarea: de ce este neapărat nevoie de un astfel de proiect, când, 

de fapt, preocuparea constantă a fiecărui manager şcolar o reprezintă creşterea şi 
dezvoltarea şcolii pe care o conduce? 

Destinat, deopotrivă, celor din interiorul, cât şi celor din exteriorul şcolii, proiectul 
instituŃional de dezvoltare a şcolii: 

� concentrează atenŃia asupra finalităŃilor educaŃiei: dobândire de abilităŃi, 
atitudini, competenŃe;  



18 

� asigură concentrarea tuturor domeniilor funcŃionale ale managementului: curriculum, 
resurse material-financiare, resurse umane, relaŃii sistemice şi comunitare; 

� asigură coerenŃa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii într-o listă de 
obiective pe  termen scurt, ce pot fi uşor înŃelese şi manageriate; 

� oferă colectivului şcolar posibilitatea pro-acŃiei şi nu a reacŃiei la schimbare; 
� favorizează creşterea încrederii în capabilităŃile, capacităŃile şi forŃele proprii; 
� asigură dezvoltarea personală şi profesională;  
� întăreşte parteneriatele din interiorul şi exteriorul unităŃii şcolare; 
� stimulează dezvoltarea ethosului şcolar. 

Descentralizarea sistemului de învăŃământ implică, automat, trecerea de accentul pe 
comunicarea verticală, descendentă la cele descendente, orizontale şi diagonale. În aceste 
condiŃii, de sporire considerabilă a autonomiei şcolii, parteneriatul interinstituŃional devine 
un instrument esenŃial al activităŃii manageriale, de multe ori mai important decât relaŃiile 
de tip ierarhic. Se trece, astfel, de la o organizare „înaltă“ a activităŃii de proiectare la una 
„plată” şi ramificată (cele două tipuri de legături fiind prezentate în figurile de mai jos.). 

Ca urmare a acestui demers, centrul activităŃii de proiectare este şcoala şi mai ales 
relaŃia educaŃională fundamentală dintre profesori şi elevi, iar proiectele iniŃiate de şcoala 
(cel mai important fiind cel de dezvoltare instituŃională) determină în mod hotărâtor 
relaŃiile şcolii cu ceilalŃi parteneri. 

Proiectul de dezvoltare instituŃională a şcolii reprezintă expresia concretă a 
echilibrului dintre reglementări (tendinŃe centripete) şi iniŃiative (tendinŃe centrifuge), 
negociind, în favoarea şcolii, compromisul dintre logică de tip birocratic (descendentă) şi 
cea de tip autonom (ascendentă). El are caracter anticipativ şi valoare strategică. 
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Proiectul şcolii Ńine seama de complexitatea, diversitatea şi amplitudinea activităŃilor 
şcolare, este rodul analizei şi reflecŃiei critice asupra situaŃiei de fapt, explorează şi 
utilizează cât mai judicios resursele existente, pentru atingerea obiectivelor propuse şi 
satisfacerea nevoilor organizaŃiei. El este centrat pe problemele – cheie ale şcolii şi are o 
identitate a sa, care-1 face dificil de copiat sau transpus ca atare în altă şcoală. El reprezintă 
„platforma electorală” a şcolii, expresia politicii de dezvoltare a acesteia, într-un cuvânt, o 
asumare. Ca urmare, sursele care fac din proiectul şcolii o entitate aparte, irepetabilă sunt: 

- Cultura organizaŃiei şcolare - înŃeleasă în sensul managerial deja prezentat; 
- „Viziunea” colectivului şcolii în special a echipei manageriale – privind 

misiunea şi mai ales, dezvoltarea unităŃii şcolare respective pe termen media 
şi lung – aici calităŃile, competenŃele, atitudinile şi comportamentele 
manageriale prezentate fiind determinante. 

Nevoile şi resursele comunitare – conştientizate, exprimate şi negociate, în 
conformitate cu metodele şi procedeele prezentate, parte care vor fi prezentate mai jos. 

Misiunea unităŃii şcolare – cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interese 
reprezentate  în  şcoală – părinŃii,  elevii,  profesorii, autorităŃile  locale,  agenŃii economici 
şi alŃi reprezentanŃi ai comunităŃii. Din cele de mai sus rezultă anumite trăsături 
caracteristice ale proiectului şcolii, anume: 

• proiectul şcolii, are o determinare multiplă: pe de o parte Ńintele strategice ale 
dezvoltării şi, pe de altă parte, situaŃia, condiŃiile şi resursele concrete ale 
şcolii şi ale comunităŃii pe care  aceasta o serveşte; 

• proiectul şcolii, ca traiect al dezvoltării instituŃionale, are o valoare strategică: 
el este conceput pe o perioada de cel puŃin 3 ani (de regulă 5 ani dar poate fi 
conceput şi pe o perioadă mai lungă) şi, chiar dacă suferă modificări pe 
parcurs, oferă un orizont şi direcŃii clare pentru activitatea din şcoala 
respectivă, inclusiv priorităŃi în alocarea resurselor. 

• proiectul şcolii are un caracter situaŃional: el este elaborat având în vedere 
mediul şi condiŃiile concrete în care funcŃionează şcoala şi tendinŃele de 
evoluŃie ale acestora. De asemenea, important este şi modul în care sunt 
văzute aceste tendinŃe: ca oportunităŃi sau ca ameninŃări pentru dezvoltarea 
instituŃională. Chiar ameninŃări evidente – cum ar fi lipsa de pregătire a 
managerilor sau formarea deficitară a profesorilor – pot deveni oportunităŃi 
pentru dezvoltare chiar şi prin simpla lor conştientizare: ştiu că nu ştiu – deci 
trebuie să învăŃ. 

Proiectul şcolii are două componente strâns articulate: 
• componenta strategică, „perenă” – misiunea, Ńintele şi opŃiunile strategice ale 

unităŃii   şcolare; 
• componenta operaŃională – programele, activităŃile şi acŃiunile concrete prin 

care se ating  Ńintele strategice şi se realizează misiunea. 
Ambele componente trebuie să atingă toate domeniile funcŃionale: curriculum-ul, 

resursele materiale si financiare, resursele umane, relaŃiile sistemice şi comunitare. Nu 
trebuie uitat că, indiferent de opŃiunea sau de opŃiunile strategice, beneficiarul ultim al 
ofertei educaŃionale este elevul. Ca urmare, oferta educaŃională (curriculară şi 
extracurriculară) este esenŃială, dar ea trebuie susŃinută printr-o procurare şi o alocare 
optimă a resurselor financiare şi umane şi prin relaŃii consistente cu comunitatea. 

Proiectul şcolii se elaborează de la general la particular. Se defineşte, întâi, misiunea 
şcolii şi, pe baza ei, Ńintele strategice pentru dezvoltarea instituŃională. 

Apoi se construiesc opŃiunile strategice şi, pe baza acestora, se stabilesc programele 
şi acŃiunile concrete. Insistăm asupra acestui aspect întrucât majoritatea ofertelor 
manageriale prezentate cu diferite prilejuri (în special, la concursurile pentru ocuparea 
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posturilor de director) se centrează pe aspectele concrete, operaŃionale, neglijând aspectele 
strategice, de politică educaŃională a unităŃii şcolare. De altfel, incapacitatea de a gândi 
strategic, pe termen lung, este considerată una dintre slăbiciunile majore ale culturii 
manageriale în general - nu numai în domeniul educaŃional. 

Proiectul şcolii este negociat în toate fazele elaborării şi implementării sale. Numai astfel 
poate fi câştigat consensul tuturor grupurilor de interes reprezentate la nivelul şcolii şi, pe cale 
de consecinŃă, acŃiunea lor sinergică. Deci, un bun proiect instituŃional se realizează numai 
printr-o comunicare eficientă intra şi extra-organizaŃională şi prin participare. 
 

2.2. Echipa de proiect 
Proiectul instituŃional de dezvoltare a şcolii nu este, şi nu poate fi, rolul gândirii unui 

singur individ, fie el oricât de deştept sau experimentat, potrivit logicii comuniste „unul 
decide, iar ceilalŃi sunt nevoiŃi să execute”. El este expresia unei analize, unei gândiri şi 
decizii colective, a unei comunităŃi de finalităŃi şi interese precum şi a dorinŃei comune de 
schimbare şi cooperare. El este expresia unui efort de echipă aflată într-un permanent 
proces de inovare. 

În activitatea sa cu oamenii, managerul de proiect va avea în vedere trei aspecte, 
legate de contractul psihologic al acestora cu echipa de proiect: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                

 
 
 

 
Individul = motivaŃia = el ca persoană: Ce doreşte/aşteaptă fiecare persoană de la 

proiect? Cum se poate obŃine cel mai mult de la el pe această bază? 
Rolul = relaŃiile cu ceilalŃi = individul în poziŃia sa socială: Ce se poate aştepta de la 

fiecare individ într-o anumită situaŃie/postura? Ce aşteaptă fiecare de la ceilalŃi? 
Sarcina = grupul/echipa = indivizii împreună: Cum pot fi combinaŃi indivizii cel mai 

bine în grupuri/echipe? Care sunt comportamentele/performanŃele lor în aceste grupuri? 
Având în vedere aceste aspecte şi răspunzând la întrebările de mai sus, putem defini 

implicarea diferiŃilor membri în realizarea concretă a proiectului – aceasta fiind o certitudine 
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numai atunci când există suprapuneri (partea comună din figura de mai sus) între aşteptările 
diferitelor persoane implicate, rolurile jucate de acestea în organizaŃie şi sarcinile concrete de 
lucru ale echipei. Foarte importante în „alchimia” muncii la proiect sunt stilurile de 
conducere (care vor determina şi modul în care se comunică şi se acŃionează în cadrul 
echipei) – care trebuie adaptate, aşa cum am mai spus, fiecărei situaŃii concrete în parte. 

Totodată, rolurile specifice activităŃii în echipă (abordate la capitolul respectiv) trebuie 
cunoscute şi asumate – în funcŃie de înclinaŃiile specifice. Membrii oricărei echipe de lucru au 
moduri diferite de acŃiune şi gândire care se vor manifesta în activitatea concretă a echipei. 
Cunoaşterea, pe lângă preferinŃele pentru un anumit rol în echipă, a tipurilor de demersuri 
reflexive oferă modalitatea ideală de valorificare a resurselor fiecăruia.  

Structurarea logică şi orientarea către obiect creează imaginea de ansamblu, 
urmăreşte disponibilitatea financiară, de timp şi resurse, este realistă. „Logicul” este un 
teoretician. El apreciază ideile abstracte, gândirea logică şi cea „orientată către proiect”, 
preferă să privească lucrurile ca un întreg, structurează problemele şi formulează ipoteze. 
Este orientat spre tehnică şi detalii, este meticulos şi organizat, preferă diagramele şi 
modelele atent elaborate, are imaginea lucrurilor pe termen lung.  

ConcreteŃea, orientarea spre subiect şi obiect planifică, administrează, produce. „Practicul” 
apreciază structurarea, ordinea şi grija pentru sarcină, ia în considerare faptele şi datele, se centrează 
pe detalii, controlează situaŃia, demarează proiecte, gestionează controlul, acŃionează independent.  

Viziunea, imaginaŃia, orientarea către persoană produce idei, creează inspiraŃie, 
motivează, „Imaginativul” preferă imaginile de ansamblu, dar fără ordine şi structură. Este 
atras, preponderent, de mediile de afaceri, evitând cunoştinŃele şi planificarea detaliată. 

ConcreteŃea, orientarea spre subiect şi persoană discută idei, creează înŃelegere şi 
obligaŃii. „Entuziastul” tinde spre a fi intuitiv, orientat către persoană, preferând experienŃa 
directă. El ia deciziile bazat, mai degrabă, pe impresia generală şi nu pe date concrete. Preferă 
să-şi vadă rezultatele într-un mod concret şi uşor recognoscibil. Nu este interesat de detalii 
tehnice, teorii sau procese logice de conjunctură. La el sentimentele sunt date concrete. 

În derularea activităŃilor comune, „logicul” va prefera un stil managerial mai degrabă 
autoritar, „practicul”, interesat de rezultate, se va preocupa mai mult de detalii, „imaginativul” 
va evolua la un nivel intelectual superior, în care ideile sunt mai incitante decât realitatea, iar 
„entuziastul” va dori, într-un cadru social important, acŃiune şi rezultate „aici şi acum”. 
Important este ca toate aceste tipuri de activităŃi şi toate calităŃile menŃionate să fie realizate, 
respectiv folosite în cadrul construirii şi realizării concrete a proiectului.  

Managerul de proiect mai are responsabilitatea şi de a promova o cultură organizaŃională 
care să îi încurajeze pe fiecare dintre cei implicaŃi în demersul comun de atingere a obiectivelor 
proiectului. Complexitatea situaŃiilor, dinamica grupurilor de lucru, precum şi noutatea activităŃii 
impun susŃinerea unor valori şi norme de bază – valori cum ar fi: încredere şi respect reciproc, 
dreptate şi onestitate, altruism, cooperare dar şi competiŃie, toleranŃă şi egalitate, respect de sine şi 
respectul echipei, „ethos”, „pathos” şi „logos”, spirit liber şi spirit critic, creativitate. Ca urmare, o 
echipă de succes trebuie să dovedească: 

• Scopuri împărtăşite: „ştim ce avem de făcut” ; 
• Responsabilitate pentru succes: „trebuie să reuşim” ; 
• Colegialitate: „suntem împreună”; 
• ÎmbunătăŃire continuă: „se poate şi mai bine” ; 
• ÎnvăŃare continuă: „învăŃătura este pentru toŃi” ; 
• Asumare de riscuri: „învăŃăm încercând” ; 
• Sprijin: „întotdeauna există cineva care să te ajute”; 
• Respect reciproc: „oricine are ceva de oferit”; 
• Deschidere: „putem discuta despre diferenŃele noastre”; 
• Sărbătorire şi umor: „ne simŃim bine împreună”. 
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3. Structura proiectului de dezvoltare instituŃională 
 

3.1. Viziunea şi misiunea 
Dacă viziunea reprezintă imaginea ideală a ceea ce doreşte organizaŃia/şcoala să 

realizeze în viitor, misiunea exprimă ceea ce îşi propune organizaŃia şcolară pentru 
realizarea acestei viziuni. 

Misiunea unităŃii şcolare – o succesiune de enunŃuri, de circa 50 – 100 de cuvinte care: 
• reprezintă raŃiunea de a fi, justificarea existenŃei organizaŃiei şcolare într-un 

anumit context educaŃional şi comunitar; 
• derivă din nevoile de educaŃie identificate la nivelul societăŃii şi al comunităŃii 

şi din viziunea comună a diferitelor grupuri de interes reprezentate la nivelul 
şcolii (elevi, părinŃi, profesori, manageri, alte grupuri reprezentative pentru 
comunitatea locală) în legătură cu modul în care unitatea şcolară respectivă îşi 
structurează oferta educaŃională; 

• reprezintă şi esenŃa culturii organizaŃionale, formulând explicit valorile 
fundamentale respectate şi promovate; 

• formulează tipul de rezultate şi nivelul de performanŃă aşteptate prin aplicarea 
proiectului şi considerate cu valoare mare. 

Ca urmare, misiunea şcolii are ca funcŃii fundamentale orientarea şi asigurarea 
consistenŃei şi coerenŃei activităŃii desfăşurate în şcoală în jurul unor scopuri şi valori comune. 

Misiunea şcolii trebuie să aibă un sens real, să fie complet inteligibila pentru toŃi cei 
interesaŃi, să reprezinte un ghid de lucru util, să se poată demonstra şi dovedi cu probe, să 
fie în legătură cu curriculum-ul, calitatea educaŃiei, cu managementul, cu ethosul şi cu alte 
domenii importante. 

Pentru redactarea viziunii şi a misiunii şcolii este util să fie luate în considerare 
următoarele întrebări: 

Care este scopul organizaŃiei şcolare, de ce există aceasta? Care este filozofia 
organizaŃiei şcolare şi care sunt valorile cheie? Ce face ca organizaŃia şcolară să fie 
deosebită sau unică? Care sunt cerinŃele şi aşteptările grupurilor de interes? Ce v-ar plăcea 
să auziŃi din partea grupurilor de interes?  

Misiunea reprezintă „declaraŃia de identitate” a şcolii, ce trebuie făcută cunoscută atât 
în interiorul cât şi în exteriorul şcolii. Tocmai de aceea, este bine ca ea să fie explicată 
personalului şcolii, elevilor, părinŃilor, comunităŃii locale, afişată în locuri vizibile în 
şcoală, sau chiar trimisă părinŃilor acasă. 

Misiunea, împreună cu Ńintele şi opŃiunile strategice ale unităŃii şcolare, reprezintă 
competenŃa strategică a proiectului instituŃional de dezvoltare a şcolii. 
 

3.2. Analiza diagnostică 
Punctul de pornire al proiectului instituŃional de dezvoltare a şcolii îl reprezintă 

analiza mediului: intern (cultura organizaŃională, resursele curriculare, material – 
financiare şi umane, oferta educaŃională actuală) şi extern (identificarea şi descrierea 
comunităŃii şi a grupurilor de interes, analiza nevoii şi a cererii de educaŃie pentru indivizi, 
grupuri şi comunitate). Analiza presupune trei faze: diagnoza (cunoaşterea), cognoza 
(recunoaşterea), prognoza (oferta). 

Diagnosticarea este o colectare sistematică şi organizată de informaŃii relevante în 
scopul abordării schimbării. Rod al unei iniŃiative interne şi al muncii în echipă, ce trebuie 
înŃeleasă ca o activitate permanentă, de îmbunătăŃire a calităŃii, ca o experienŃă creativă, de 
analiză critică, ca o informare pentru decizie, o parte integrantă a activităŃii şcolare. Ea 
reprezintă o evaluare cu scop reglator, asigurând dezvoltarea managementului participativ. 
Diagnoza poate furniza informaŃii despre: direcŃia în care pot fi îndreptate energiile 
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factorilor educaŃionali, calitatea comunicării, natura problemelor (propuneri, sugestii), 
procedurile de luare a deciziilor, nivelul de satisfacŃie şi mândrie a colectivului, gradul de 
conştientizare faŃă de problematica educaŃională. Iată care sunt principalele etape 
metodologice ale unei diagnoze solide ale unităŃii şcolare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se poate observa că o diagnoză complexă nu se reduce la o simplă analiză a ceea ce 
este, ci presupune şi judecăŃi de valoare, precum şi activităŃi privind sarcina, indivizii şi 
echipele de lucru care pregătesc elaborarea, implementarea, evaluarea şi revizuirea 
proiectului. Un astfel de demers este continuu în timpul „vieŃii” unui proiect şi se 
constituie într-un element foarte important de monitorizare şi feed-back. Metodele de 
diagnoză au fost analizate la capitolul dedicat marketing-ului educaŃional şi analizei de 
nevoi – de aceea, nu vom mai insista în acest capitol asupra acestei probleme. 
 

3.3. Strategia proiectului 
Calitatea distinctivă a unui proiect instituŃional de dezvoltare a şcolii este aceea că 

reuneşte, într-o viziune integratoare, politici şi iniŃiative ale autorităŃilor educative de nivel 
naŃional şi local, misiunea şi valorile şcolii, reuşitele şi nevoile de dezvoltare. Prin 
coordonarea tuturor aspectelor planificării, care, altfel, ar apărea separate, şcoala atinge un 
sens al obiecŃiei, împărtăşit de toŃi membrii colectivului,  reuşind totodată să administreze 
şi să controleze sarcinile propriei dezvoltări. 

Scopul schimbării prin proiectul instituŃional de dezvoltare al şcolii este acela de a 
ajuta şcoala să dea răspunsuri clare unor întrebări de tipul: “Unde ne aflăm?”, “Ce 
schimbări se impun?”, “Cum vom reuşi să le realizăm?”, “Ce valori ne susŃin?”, “Cine sunt 
beneficiarii schimbărilor propuse?” etc. 

łintele (sau scopurile) strategice derivă din misiune şi reprezintă intenŃiile majore 
care vor fi realizate prin proiectul unităŃii şcolare şi prin care va fi îndeplinită misiunea 
asumată. Ele sunt fixate pe o perioadă de 3-5 ani (care reprezintă orizontul optim de timp 
pentru un proiect de dezvoltare instituŃională). Pentru a fi viabile şi acceptate, obiectivele 
trebuie să îndeplinească anumite condiŃii: 

• Acceptabilitatea: să fie pertinente, adecvate situaŃiei da fapt; 
• Motivabilitatea: să ofere o motivaŃie necesară şi suficientă pentru eforturile pe 

care le presupune atingerea lor. 

1. Prediagnoză = pre-planificare  
- informare 
- motivare 
- anticipare de căi 
optime/obstacole minime 

3. Postdiagnoză = valorificare 
- formularea de judecăŃi 
- rapoarte de comunicare 
- decizii şi implementare 
- monitorizare 

2. Diagnoză 
a) Planificare 
- identificarea capitolelor 
- identificarea problematicii 
- stabilirea priorităŃilor 
- organizarea evaluării 
- stabilirea grupurilor Ńintă 
- identificarea constrângerilor 

2. Diagnoză 
b) ObŃinerea informaŃiilor 
- constituirea echipelor de lucru 
- repartizarea rolurilor 
- stabilirea instrumentelor 
- culegerea şi selectarea 
- prelucrarea şi interpretarea 
- concluzii şi recomandări 
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• Comprehensibilitatea: mesajul transmis să fie concret şi clar pentru fiecare 
membru al organizaŃiei; 

• Tangibilitatea:  stările viitoare dezirabile pentru organizaŃie să fie realiste şi realizabile. 
• Flexibilitatea: acŃiunea să se desfăşoare la momentul potrivit, permiŃând 

modificări în funcŃie de situaŃia nou apărută. 
Este important ca Ńintele strategice să fie realiste, clar formulate pentru a fi înŃelese de 

toate grupurile de interes şi, nu în ultimul rând, să răspundă intereselor şi aşteptărilor 
acestora. Pentru fiecare scop, este necesară expunerea motivelor şi argumentelor pentru 
alegerea scopurilor respective, indicând:  

- punctele slabe, aspectele nesatisfăcătoare sau ameninŃările reieşite din studiile 
diagnostice şi de analiză a nevoilor; 

- modul în care aceste puncte slabe, aspecte nesatisfăcătoare şi ameninŃări pun sau 
vor pune în pericol, împiedica sau stânjeni  realizarea  misiunii sau chiar funcŃionarea 
normală a unităŃii şcolare. 

Ca exemple de scopuri / Ńinte strategice: 
• reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în perspectiva 

egalizării şanselor; 
• schimbarea valorilor de bază ale culturii organizaŃionale. Formarea corpului profesoral 

pentru aplicarea metodelor active, de grup. InserŃia profesională a absolvenŃilor; 
• asigurarea, în fiecare an şcolar, pentru fiecare profesor din şcoala a cel puŃin 

50 de ore  de pregătire în funcŃie de nevoile identificate; 
• introducerea unor inovaŃii didactice în predarea disciplinelor de specialitate; 
• programe educaŃionale specifice (educaŃia ecologică, educaŃia interculturală etc.); 
• asigurarea, pentru fiecare elev din şcoală, a accesului la calculator pentru 1/2 

oră săptămânal; 
• crearea unui climat de siguranŃă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii; 
• finanŃarea: surse noi/idei noi pentru sursele vechi; 
• formarea continuă a adulŃilor; 
• perpetuarea tradiŃiilor şi a obiceiurilor locale; 
• dezvoltarea unor parteneriate locale. 

Aceste scopuri strategice nu se referă la funcŃionarea curentă a şcolii sau la activităŃi 
statutare (reglementate legal), deci obligatorii. Ele reprezintă domeniile pe care „comunitatea 
educaŃională” le consideră prioritare, pe care doreşte să le dezvolte sau, după caz, să le 
îmbunătăŃească. 

OpŃiunile strategice reprezintă un alt element „peren” al proiectului şcolar şi derivă tot din 
misiunea unităŃii şcolare. Ele sunt selectate pornind tot de la punctele tari şi oportunităŃile 
constatate la diagnoza (ca resurse strategice), dar urmărind şi compensarea slăbiciunilor şi 
evitarea ameninŃărilor. Subliniind faptul că repertoriul opŃiunilor strategice este mult mai larg, 
menŃionăm că principalele opŃiuni strategice la dispoziŃia unităŃilor şcolare reprezintă, de fapt, 
accente strategice pe dezvoltarea unuia sau mai multor domenii funcŃionale: 

• Dezvoltarea curriculară. 
• Dezvoltarea resurselor umane. 
• Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale. 
• Dezvoltarea relaŃiilor comunitare. 

Desigur, pentru realizarea misiunii asumate pot fi combinate toate modalităŃile 
menŃionate, iar acesta este cazul ideal. Însă, pe de altă parte, resursele disponibile sunt 
oricum limitate, iar opŃiunea strategică indică priorităŃile în alocarea şi utilizarea resurselor 
disponibile. De exemplu, dacă Ńinta strategică este „perpetuarea tradiŃiilor şi a obiceiurilor 
locale”, aceasta poate fi realizată, de exemplu, prin: 
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- dezvoltarea în cadrul curriculum-ului, la decizia şcolii, a unor opŃionale 
adecvate - aceasta fiind opŃiunea curriculară; 

- informarea şi formarea corpului profesoral în domeniul tradiŃiilor şi al culturii 
locale - este parte a opŃiunii pentru „resursa umană”; 

- achiziŃionarea unor materiale informative care se referă la tradiŃiile şi 
obiceiurile locale şi realizarea unui punct de documentare şi a unei baze de 
date – indică opŃiunea pentru „dezvoltarea bazei materiale”; 

- identificarea „depozitarilor” obiceiurilor şi ai tradiŃiilor locale în cadrul comunităŃii 
şi utilizarea lor ca „resurse educaŃionale” - este opŃiunea „comunitară”. 

Atât Ńintele, cât şi opŃiunile strategice, trebuie argumentate: vor fi explicitate motivele 
pentru care au fost selectate acele scopuri şi căi strategice ale dezvoltării unităŃii şcolare. 
Este evident că aceste opŃiuni au la bază misiunea şcolii şi diagnoza ofertei educaŃionale 
curente, a nevoilor de educaŃie şi a nevoilor de dezvoltare instituŃională. 

Strategia reprezintă documentul fundamental pe termen lung al unei organizaŃii, care 
cuprinde scopurile (Ńintele strategice), opŃiunile strategice şi alocarea generală a resurselor 
(clasele principale de resurse) necesare atingerii lor. Identificarea principalelor clase de resurse 
disponibile şi anticipate întăreşte opŃiunea sau opŃiunile strategice, evident pe baza unei 
cunoaşteri aprofundate şi în detaliu a resurselor existente la nivelul şcolii şi al comunităŃii. Este 
vorba de toate categoriile de resurse: umane, materiale şi financiare, de timp, de expertiză şi de 
experienŃă, de autoritate şi putere (vezi, mai jos, şi capitolul dedicat planificării operaŃionale). 
Important este ca Ńintele strategice să aibă prioritate în faŃa resurselor existente, iar punctele tari 
ale unităŃii şcolare, combinate cu oportunităŃile din mediu, să fie definite, aşa cum am 
menŃionat deja, drept resurse strategice. În consecinŃă, dacă se consideră absolut necesară 
prezenŃa unui scop strategic, el va fi menŃinut, chiar dacă nu există momentan, resurse pentru 
atingerea lui, dar, pe de altă parte, va fi întocmit un program suplimentar de atragere a 
resurselor deficitare (vezi şi paragraful următor, dedicat programelor). 

Termenele de aplicare (demarare, încheiere şi etape esenŃiale) trebuie să fie specificate în 
strategie. Ele derivă, de asemenea, din gradul de complexitate al Ńintelor strategice şi din 
opŃiunile strategice. Este bine ca „lansarea” unui proiect strategic să fie amânată până când există 
nişte premise minimale ale succesului: diagnoze şi studii de nevoi, certitudinea obŃinerii unor 
resurse, aprobarea şi asumarea lui de către reprezentanŃii grupurilor de interes, o echipă 
managerială capabilă etc. În general, o strategie se elaborează pentru 3-5 ani, dar termenul de 
aplicare, chiar dacă este menŃionat, este bine să nu fie „bătut în cuie” pentru că, aproape sigur, 
vor apărea elemente noi care vor întârzia sau, dimpotrivă, vor accelera atingerea Ńintelor 
strategice. De aceea, în scop de facilitare a monitorizării şi evaluării, vor fi prevăzute etape 
intermediare în realizarea Ńintelor strategice - nu mai mici de 1 an la nivelul în discuŃie, cel 
strategic. Detalierea termenelor la nivel de luni, săptămâni şi chiar zile va fi făcută în planurile 
operaŃionale de implementare a programelor. Rezultatele aşteptate în urma aplicării strategiei nu 
trebuie să lipsească din strategia de dezvoltare instituŃională. Ele definesc efectivitatea ofertei 
educaŃionale, modul în care aceasta satisface, mai bine şi mai complet decât anterior, nevoile 
individuale, de grup şi comunitare ale clienŃilor (elevi, părinŃi, autorităŃi locale, agenŃi economici 
etc.) respectând, totodată, standardele naŃionale existente. Aceste rezultate funcŃionează şi ca 
indicatori generali de performanŃă (măsurabili cantitativ sau calitativ) ai întregii strategii: dacă au 
fost obŃinute aceste rezultate, înseamnă că strategia a fost aplicată cu succes. Cu toate că este de 
la sine înŃeles, vom sublinia, şi aici, necesitatea definirii unor rezultate (în funcŃie de Ńintele şi de 
opŃiunile strategice) cu impact sistemic durabil, manifestat prin: 

1. Politici şi strategii dezvoltate la nivel local – consistente cu programele 
naŃionale de reformă şi cu strategiile judeŃene – reprezentate prin proiecte de 
dezvoltare instituŃională sau de ameliorare şcolară, planuri manageriale, 
planuri de marketing etc. 
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2. Noi structuri organizaŃionale şi de comunicare – inclusiv structuri „relaxate” 
de tip reŃea – dezvoltate atât în relaŃiile interinstituŃionale, cât şi cu 
comunitatea locală. 

3. Grupuri cheie de persoane formate şi care acŃionează ca multiplicatori de 
program la nivel local şi regional – formatori, lideri şcolari şi nivelul de bază 
al managementului (şefi de arii curriculare, şefi de catedre şi de cercuri 
metodice, responsabili cu formarea continuă etc.). 

4. Echipamente şi alte resurse materiale care vor fi disponibile şi după 
încheierea proiectului şi /sau pentru alte activităŃi educaŃionale. 

Studiul de fezabilitate este un element util, dar nu neapărat obligatoriu pentru 
proiectul de dezvoltare instituŃională. Acest tip de analiză oferă un prim feed-back referitor 
la posibilităŃile de realizare concretă a proiectului de dezvoltare instituŃională. El are în 
vedere aspectele legate de condiŃiile de reuşită, impactul şi rezultatele scontate, efectele 
dezirabile şi cele perverse. El presupune 2 etape:  

- inventarul resurselor: materiale (spaŃii, dotări, echipamente etc.); financiare 
(bugetul disponibil, sursele existente, probabile şi posibile de venituri); umane 
(numărul de persoane, pregătirea, disponibilitatea etc.); 

- concilierea existentului cu proiectatul - analiza modului în care efectele 
scontate pot fi obŃinute şi estimarea impactului proiectului (vezi mai sus). 

Realismul şi fezabilitatea financiară ale strategiilor, programelor şi planurilor de 
implementare se vor realiza, în principal, prin: Ńintele strategice - în număr rezonabil - vor 
fi stabilite în mod realist şi cu acordul principalelor grupuri de interes din şcoală (profesori, 
elevi, părinŃi etc.), resursele financiare necesare - atât cele de la buget, cât şi cele atrase 
din alte surse - vor fi clar identificate, vor fi disponibile în termeni reali şi alocate pe baza 
unor relaŃii de tip contractual cu potenŃialii finanŃatori.  

Continuitatea proiectului, care va fi garantată prin identificarea din timp a resurselor 
necesare asigurării impactului sistemic şi după terminarea proiectului. Fezabilitatea este întărită 
de ceea ce în marketing se numeşte “avantajul competitiv” - prin ce anume noile servicii şi 
produse oferite, ca urmare a implementării strategiei, satisfac nevoilor consumatorilor 
potenŃiali şi sunt, implicit, superioare celor furnizate de către concurenŃi sau scopurile şi 
opŃiunile strategice selectate au rezultate superioare cu un consum mai mic de resurse.  

În concluzie, strategia constă în traducerea ideii de dezvoltare şcolară într-un 
ansamblu de decizii, determinând astfel actele de îndeplinit în funcŃie de diferitele situaŃii 
ce se pot prezenta în viitor. Ea trebuie să fie globală (să cuprindă ansamblul unităŃii 
şcolare), integrată (să se conformeze celorlalte sisteme şi obiective sociale) şi de durată (pe 
termen lung), concertând doritul cu posibilul şi probabilul. 
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Fundamentarea nevoilor de finanŃare şi formula de alocare a fondurilor 
pe bază de costuri medii pe elev 

 
Doctorand Viorel Botea  

Inspector Şcolar General al JudeŃului Brăila 
 

Abstract:  
Annual budget of a school include, on the one hand, total income/cash funds available to school for a 

period of one year, the sources of origin and, on the other hand, total expenditure is expected to perform in 
the same period in accordance with unit needs and budget classification established by law. Basic level of 
funding expenditure is mainly determined by the number of pupils trained in a school and average cost / 
pupil approved nationwide. 

 

Keywords: financing, budget, costs, indicators. 
 

1. Elemente de fundamentare 
Bugetul anual al unei unităŃi de învăŃământ cuprinde, pe de o parte, totalitatea 

veniturilor/fondurilor băneşti de care dispune şcoala pe o perioadă de un an, pe surse de 
provenienŃă şi, pe de altă parte, totalitatea cheltuielilor prevăzute a se efectua în aceeaşi 
perioadă, în conformitate cu nevoile unităŃii şi cu clasificaŃia bugetară stabilită prin lege. 

Necesarul total de resurse financiare care se va regăsi în veniturile înscrise în bugetul 
anual al unităŃii de învăŃământ se stabileşte/fundamentează pe următoarele categorii de fonduri: 

• fondurile aferente finanŃării de bază; 
• fondurile aferente finanŃării complementare; 
• fondurile aferente finanŃării suplimentare. 

   FinanŃarea de bază sau finanŃarea proporŃională cu numărul de elevi/preşcolari are 
în vedere fondurile necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli: 

• cheltuielile de personal didactic şi nedidactic aferent desfăşurării în bune 
condiŃii a procesului de învăŃământ; 

• cheltuielile pentru perfecŃionarea personalului didactic; 
• cheltuielile pentru procurarea manualelor şcolare acordate în mod gratuit 

elevilor din învăŃământul preuniversitar; 
• dotări cu mijloace de învăŃământ; 
• cheltuieli materiale şi pentru servicii curente; 
• cheltuieli pentru asigurarea unor facilităŃi de transport pe calea ferată acordate 

elevilor şi cadrelor didactice. 
Nivelul cheltuielilor aferente finanŃării de bază este preponderent determinat de 

numărul de elevi şcolarizat într-o unitate de învăŃământ şi mărimea costului mediu/elev 
aprobat la nivel naŃional. Este motivul pentru care finanŃarea de bază se mai numeşte şi 
finanŃare proporŃională cu numărul de elevi/preşcolari. 

FinanŃarea complementară are în vedere fondurile necesare următoarelor categorii de cheltuieli: 
• cheltuieli de capital; 
• cheltuieli cu cofinanŃarea unor programe naŃionale de reabilitare a 

infrastructurii şcolare realizate cu finanŃare externă; 
• cheltuielile cu bursele elevilor; 
• cheltuielile cu subvenŃionarea activităŃii cantinelor şi internatelor şcolare; 
• cheltuielile pentru finanŃarea unor programe naŃionale de sprijin al elevilor – 

Programul „Bani pentru calculator”, „Laptele şi cornul”, „Rechizite şcolare” etc.; 
• cheltuieli pentru asigurarea unor facilităŃi acordate elevilor şi cadrelor 

didactice pentru transportul auto; 
• cheltuieli pentru activităŃi cultural-educative şi sportive. 
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Fondurile aferente finanŃării complementare sunt destinate acoperirii acelor cheltuieli 
al căror nivel nu este determinat nemijlocit de numărul de elevi şcolarizaŃi, ci de alŃi factori 
cum ar fi: starea, vechimea şi dispersia spaŃiilor de învăŃământ existente şi mărimea 
spaŃiilor şi dotărilor aferente unor activităŃi sociale şi cultural recreative, internatelor şi 
cantinelor şcolare, parcuri şi terenuri sportive, cluburi etc. 

Nivelul fondurilor pentru finanŃarea complementară se stabileşte pe baza unor note de 
fundamentare şi a unor devize de cheltuieli şi/sau a unor indicatori de consum prevăzuŃi în 
actele normative referitoare la unele domenii – burse, facilităŃi sociale şi de transport etc., 
precum şi pe datele oferite de condiŃiile concrete ale fiecărei unităŃi şcolare. 

FinanŃarea suplimentară are în vedere fondurile care trebuie alocate în plus faŃă de 
cele aferente finanŃării proporŃionale cu numărul de elevi şi care sunt determinate de: 

- necesitatea unui efort financiar suplimentar pentru desfăşurarea procesului de 
învăŃământ, determinat de: şcolarizarea elevilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale; 

- necesitatea atragerii şi menŃinerii în învăŃământ a copiilor şi tinerilor de vârstă 
şcolară care manifestă tendinŃe de abandon şcolar; 

- prezenŃa în şcoală a unor elevi cu probleme sociale deosebite; 
- stimularea elevilor cu capacităŃi creative şi de învăŃare deosebite; 
- şcolarizarea elevilor cu dizabilităŃi de învăŃare. 

Cuantumul fondurilor aferente finanŃării suplimentare se stabileşte pe baza unor 
indicatori de cost pe elev necesar a fi finanŃat suplimentar şi a numărului de elevi existenŃi 
într-o unitate de învăŃământ şi aflaŃi în una dintre situaŃiile enunŃate mai sus. Nivelul 
acestor indicatori se stabileşte pe baza unor studii de caz şi este aprobat de MECI. 

FinanŃarea suplimentară se acordă cu condiŃia ca unităŃile de învăŃământ să dezvolte 
pentru elevii în situaŃiile enumerate mai sus, programe speciale aprobate prin curriculum, 
avizate de consiliul de administraŃie şi aprobate de ordonatorii de credite. 

FinanŃarea suplimentară de care beneficiază elevii care se află în situaŃiile enumerate 
mai sus, constituie un adaos la costul mediu pe elev aferent finanŃării de bază. 

În această situaŃie, pentru uşurarea calculelor de fundamentare a bugetului şcolii, 
suplimentul de fonduri necesare acestor elevi se calculează ca procent din costul mediu pe elev. 

Fondurile pentru finanŃarea complementară şi cele pentru finanŃarea suplimentară vor 
fi incluse în bugetul unităŃii împreună cu fondurile pentru finanŃarea de bază, pe articole şi 
alineate de cheltuieli, dar vor fi evidenŃiate separat în notele de fundamentare privind 
finanŃarea complementară şi, respectiv, suplimentară care vor însoŃi proiectul de buget ce 
va fi înaintat spre aprobare consiliului local. 
 

2. Indicatori de fundamentare a necesarului de fonduri 
a. Pentru finanŃarea de bază necesarul de fonduri va fi proiectat pe baza următorilor 

indicatori de fundamentare: 
• numărul de elevi, preşcolari şcolarizaŃi evidenŃiaŃi pe trepte de învăŃământ şi 

profiluri de specialitate în cazul liceelor şi claselor SAM respectiv: 
• număr preşcolari program săptămânal;  
• număr preşcolari program prelungit;  
• număr preşcolari program normal; 
• număr elevi învăŃământ primar; 
• număr elevi învăŃământ gimnazial; 
• număr elevi învăŃământ liceal şi pe profile teoretic, tehnologic,vocaŃional;  
• număr elevi învăŃământ SAM şi pe profile; 
• cost mediu pe elev stabilit prin OMECI;  
• indicatori de diferenŃiere a costului mediu pe elev în funcŃie de mediu rural-

urban, trepte şi profiluri de învăŃământ. 
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Nivelul costului mediu şi al indicatorilor de diferenŃiere pentru finanŃarea de bază vor 
fi preluaŃi de către directorii de şcoli din documentele oficiale emise de MECI şi/sau 
publicate pe site-ul acestui minister. 

b. Pentru finanŃarea complementară: 
Necesarul de fonduri pentru finanŃarea complementară se stabileşte pe baza unor 

indicatori sau elemente/documente de fundamentare în funcŃie de specificul activităŃilor ce 
urmează a fi finanŃate, după cum urmează:  

- cheltuieli de capital – proiecte de lucrări şi devize estimative; 
- cheltuieli pentru reabilitarea/consolidarea spaŃiilor de învăŃământ prin finanŃare 

externă – valoarea proiectelor şi devizelor de lucrări aprobate a fi cofinanŃate; 
- cheltuieli cu subvenŃionarea activităŃii cantinelor şi internatelor şcolare - 

valoarea subvenŃiei/elev acordată de la bugetul de stat sau bugetul local; 
nivelul taxelor de internat sau cantină perceput de la elevi; 

- cheltuieli pentru finanŃarea unor programe naŃionale de sprijin al elevilor – 
numărul de elevi beneficiari ai programului şi valoarea/elev înscrisă în costul 
fiecărui program; 

- cheltuielile cu bursele elevilor – numărul de elevi care au dreptul/îndeplinesc 
condiŃiile legale să beneficieze de bursă şi nivelul mediu al bursei; 

- cheltuieli pentru asigurarea unor facilităŃi acordate elevilor şi cadrelor 
didactice pentru transportul auto – numărul de elevi şi cadre didactice 
beneficiare; valoarea anuală a cheltuielilor de transport respectiv – abonament 
auto, decontare transport autoturism etc. 

O parte din indicatorii valorici ai acestor cheltuieli sunt înscrişi în actele normative 
(burse, rechizite şcolare etc.) alŃi indicatori, cum sunt transportul cadrelor didactice şi 
elevilor vor fi stabiliŃi de către consiliile locale, dacă prin lege nu se prevede altfel. 

c. Pentru finanŃarea suplimentară 
Fundamentarea necesarului de fonduri pentru finanŃarea suplimentară se realizează pe baza unor 

indicatori al căror nivel este stabilit ca un procent din costul mediu/elev aferent finanŃării de bază. 
Aceste fonduri se acordă numai pe baza unor propuneri de finanŃare suplimentară aprobat 

de ISJ şi consiliile locale, în condiŃiile respectării unor cerinŃe obligatorii pentru constituirea 
lor, înscrise în programele de finanŃare. Aceste cerinŃe sunt specifice domeniului de activitate 
pentru care se constituie fondul. Nivelul cheltuielilor pentru finanŃarea suplimentară este 
calculat în final ca procent din costul pe elev aferent finanŃării de bază pentru fiecare categorie 
de elevi beneficiari. Exemple de indicatori prezentaŃi în acest studiu: 

� nivelul costurilor suplimentare la unităŃile de învăŃământ în care învaŃă elevi 
rromi este de 3,07% din costul pe elev aferent finanŃării de bază x numărul 
de elevi beneficiari;  

� volumul fondurilor suplimentare necesare elevilor cu dizabilităŃi este egal cu 
2,59% din costul pe elev aferent finanŃării de bază x numărul de elevi beneficiari; 

� volumul fondurilor suplimentare necesare elevilor aparŃinând grupurilor 
defavorizate (neşcolarizaŃi şi abandonare şcolară) este de 6,3% din costul pe 
elev aferent finanŃării proporŃionale x numărul de elevi beneficiari; 

� volumul fondurilor suplimentare necesare elevilor cu nevoi sociale, calculat 
în funcŃie de zona de risc al sărăciei determinată în funcŃie de rata şomajului 
şi gradul de sărăcie.  

Indicatorii de suplimentare sunt calculaŃi într-un procent „k” faŃă de costul mediu 
sunt după cum urmează: 

- 0,65% pentru zona de risc mare;  
- 0,43% pentru zona de risc mediu; 
- 0,21% pentru zona de risc mic. 
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şi se calculează după formula: 
volum fonduri = K C E× ×  

în care: 
K = coeficientul de suplimentare a costului mediu, 
C = costul mediu pe elev aferent finanŃării de bază, 
E = numărul de elevi din unităŃile care au acces la folosirea acestor fonduri. 

3. Elaborarea proiectului de buget 
Proiectul de buget pentru următorul an financiar se elaborează de directorul unităŃii 

de învăŃământ împreună cu şeful compartimentului financiar-contabil. 
Pentru elaborarea acestui document el are la dispoziŃie şi se foloseşte de următorii indicatori: 
a. Pentru finanŃarea de bază 

• număr de elevi, preşcolari pe trepte de învăŃământ – preşcolar cu program 
normal, prelungit sau săptămânal, primar, gimnazial, liceal, SAM, după caz;  

• nivelul costului mediu standard aprobat de MECI reprezentând costul 
mediu pe un elev din învăŃământul gimnazial, dintr-o şcoală generală cu 
500 elevi din mediu urban; 

• indicatorii de diferenŃiere ai costului mediu standard în funcŃie de: mediu 
rural-urban, nivelul de învăŃământ: preşcolar (săptămânal, prelungit, 
normal), primar, liceal – pe profiluri de specialităŃi – umanist, economic, 
vocaŃional, de artă; SAM pe profiluri de specialitate. 

Volumul fondurilor provenite de la bugetul de stat şi bugetul local pentru finanŃarea 
de bază ( bF  ) este determinat ca produs între numărul de elevi de elevi din şcoală, costul 

standard şi coeficientul de diferenŃiere pentru mediu rural-urban, nivelul de învăŃământ şi 
profilul de specialitate, conform următoarei formule: 

b i i riF Cs E K K= × × ×  

 unde  

bF = volumul de fonduri pentru finanŃarea proporŃională 

Cs = costul standard pe elev în învăŃământul gimnazial mediul urban 

iE = numărul de elevi şcolarizaŃi în nivelul/profilul „i” de învăŃământ  

1....ni = nivelul/profilul de învăŃământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi profiluri 

iK = coeficientul de corecŃie pe niveluri şi profiluri de învăŃământ 

riK = coeficientul de corecŃie pentru mediul rural aferent nivelului/profilului „i”de 

învăŃământ 
b. Pentru finanŃarea complementară  
Necesarul de fonduri pentru finanŃarea complementară se calculează ca sumă a 

cheltuielilor ce trebuie acoperite în anul financiar pentru fiecare categorie de 
activităŃi/domenii care intră în sfera acestei forme de finanŃare, după următoarea formulă:  

c ciF F=∑  

unde 

cF = fondul aferent finanŃării complementare 

ciF  = fondul necesar acoperirii cheltuielilor din domeniul „i” de activitate, respectiv: 

- cheltuieli de capital; 
- subvenŃii cantine şi internate şcolare; 
- subvenŃii pentru derularea de programe naŃionale de sprijin social, burse 

pentru elevi; 
- facilităŃi acordate elevilor şi cadrelor didactice pentru transportul auto etc. 
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Fiecare dintre aceste domenii de finanŃat este fundamentat prin indicatori specifici şi 
în funcŃie de numărul de beneficiari ai acestor fonduri – elevi şi/sau cadre didactice. 

c. Pentru finanŃarea suplimentară 
Necesarul de fonduri aferent acestei categorii de finanŃare se calculează pentru 

fiecare activitate finanŃată suplimentar pe baza indicatorului de cheltuieli corespunzător 
specificului acestei activităŃi aşa cum am arătat la pct. 5.2. „Indicatori de fundamentare a 
necesarului de fonduri” din prezentul studiu. 

Necesarul de fonduri pentru finanŃarea suplimentară sF  se calculează după 

următoarea formulă: 

s si siF E Cs K= × ×∑  

în care 

sF = fondul necesar finanŃării suplimentare  

siE = numărul de elevi care beneficiază de categoria „ i ” de activitate ce va fi 

finanŃată suplimentar 
Cs = costul standard 

siK = coeficientul de corecŃie ce se aplică costului standard pentru domeniul de 

activitate finanŃat suplimentar 
Domeniile „i” ce se pot finanŃa suplimentar sunt: 

- elevii şcolarizaŃi care învaŃă în limbi ale minorităŃilor naŃionale; 
- elevii rromi pentru care sunt organizate programe speciale de pregătire; 
- elevi cu dizabilităŃi de învăŃare; 
- elevi aparŃinând unor grupuri defavorizate – neşcolarizaŃi, abandon şcolar, etc.; 
- elevi cu performanŃe şcolare deosebite; 
- elevi cu nevoi sociale. 

Pentru fiecare din aceste categorii de activitate/domeniu de finanŃat se calculează 
nevoia de fonduri pentru finanŃare suplimentară cu condiŃia existenŃei unui program de 
pregătire/ajutor aprobat de ISJ şi/sau de consiliul local, după caz. 

Necesarul de fonduri ce va fi inclus în bugetul unităŃii de învăŃământ este dat de suma 
fondurilor rezultate din aplicarea formulelor, de volumul pentru finanŃarea de bază, 
complementară şi suplimentară: 

B b c sF F F F= + +  

Necesarul de fonduri astfel calculat va fi repartizat în proiectul de buget pe articole şi 
alineate de cheltuieli conform clasificaŃiei bugetare prevăzută în lege. 

Dacă o anumită categorie de cheltuieli aferente finanŃării complementare sau 
suplimentare nu va fi suportată de şcoală ci nemijlocit de către consiliul local sau ISJ, 
această cheltuială nu va fi evidenŃiată în bugetul unităŃii de învăŃământ, ea regăsindu-se în 
bugetele ordonatorilor de credite care le finanŃează nemijlocit, respectiv bugetul local, 
bugetul ISJ, al consiliului judeŃean, al MECI, etc. 

Necesarul de fonduri pentru aceste activităŃi va fi însă calculat de şcoală şi înaintat la 
consiliul local sau ISJ, după caz. 
 

4. Circuitul informaŃiei pentru fundamentarea şi aprobarea volumului  
de fonduri alocat învăŃământului 

Pentru fundamentarea necesarului de fonduri ce va trebui alocat de bugetul local 
având ca sursă de finanŃare bugetul de stat, bugetul consiliului judeŃean şi veniturile proprii 
ale bugetului local este nevoie de calculul acestui necesar pe fiecare verigă administrativ – 
– comună, oraş, municipiu, judeŃ şi nivelul naŃional. 
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Propunerile formulate de şcoli vor fi înaintate la consiliul local care la rândul lui va 
prelucra datele primite, le va transmite prin proiectele proprii de buget spre verigile 
superioare, după cum urmează: 

a. La nivel de şcoală – consiliul de administraŃie al şcolii analizează şi avizează 
proiectul de buget întocmit de director. Această analiză are în vedere respectarea 
hotărârilor şi aprobărilor anterioare referitoare la strategia de dezvoltare a şcolii, cifra de 
şcolarizare, curriculum la dispoziŃia şcolii, programele de finanŃare complementară şi 
suplimentară. Proiectul de buget al şcolii întocmit de director şi şeful compartimentului 
financiar-contabil va fi avizat de consiliul de administraŃie al şcolii şi trimis la consiliul 
local însoŃit de următoarele documente: 

• nota de fundamentare a necesarului de fonduri pentru finanŃarea proporŃională 
cuprinzând indicatorii de fundamentare; 

• note de fundamentare a necesarului de fonduri aferente finanŃării 
complementare şi programele de finanŃare pe fiecare domeniu/activitate care 
beneficiază de finanŃare complementară - cheltuieli de capital, cantine şi 
internate şcolare etc.; 

• nota de fundamentare a necesarului de fonduri aferente finanŃării suplimentare 
însoŃită de programele ce urmează a fi finanŃate şi devizul fiecărui program în parte. 

b. La nivel de Consiliu local 
Consiliul local primeşte de la fiecare şcoală proiectul de buget împreună cu 

memoriile şi notele de fundamentare. Aceste proiecte sunt analizate şi corectate după caz, 
Ńinându-se seama de: 

• respectarea programului de dezvoltare a şcolii aprobat anterior, a cifrei de 
şcolarizare pe trepte şi specializări, după caz, avizate de consiliul de 
administraŃie şi aprobate de factorii competenŃi;  

• aprobările date pentru proiectele de dezvoltare şi modernizare a şcolii; 
• programele de finanŃare complementară şi suplimentară aprobate prin lege sau 

de alte organisme competente, inclusiv consiliul local. 
În funcŃie de aceste analize proiectul de buget al fiecărei şcoli se corectează iar datele 

astfel corectate se introduc ca date de fundamentare a necesarului de fonduri pentru 
învăŃământ, ce vor fi incluse în proiectul bugetului local. 

Necesarul de fonduri pentru învăŃământ va fi fundamentat pe forme de finanŃare – 
proporŃională, complementară şi suplimentară şi pe surse de provenienŃă a fondurilor, 
respectiv: venituri proprii ale bugetului local, subvenŃii/alocaŃii din unele venituri ale 
bugetului de stat şi fondul de echilibrare a bugetelor locale ce se formează la consiliul 
judeŃean sau MFP, după caz. 

După această operaŃiune consiliul local formulează către consiliul judeŃean cereri de 
fonduri care urmează a fi alocate de la bugetul de stat şi bugetul consiliului judeŃean pentru 
anul financiar următor şi care, conform legii, trebuie să acopere o parte din finanŃarea 
proporŃională, complementară şi suplimentară. Cererile sunt înaintate împreună cu notele de 
fundamentare pentru fiecare formă de finanŃare, proporŃională, complementară şi suplimentară. 

c. La nivelul Consiliului judeŃean 
Consiliul judeŃean cumulează datele primite de la consiliile locale reprezentând nevoile de 

fonduri pentru învăŃământ şi calculează indicatorii de diferenŃiere pe localităŃi a costurilor pe 
elev. Pe baza acestor date fundamentează nevoia de fonduri pentru învăŃământ ce va fi solicitată 
la bugetul de stat pentru cele trei forme de finanŃare precum şi volumul de fonduri necesar a fi 
alocat pentru învăŃământ din fondul de echilibrare a bugetelor locale. 

Necesarul de fonduri astfel calculat va fi comunicat MECI - CNFIP pentru ca acest 
organism să analizeze modul în care au fost fundamentate şi măsura în care costurile medii 
pe judeŃe corespund sau se abat de la costurile medii pe Ńară. 
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d. La nivelul MECI-CNFIP şi MFP 
CNFIP analizează propunerile Consiliului JudeŃean pentru fondurile ce urmează a fi 

alocate învăŃământului de la bugetul de stat şi împreună cu consiliile judeŃene şi MFP 
operează, după caz, unele corecŃii generate de eventualele erori în fundamentarea nevoilor, 
pe forme de finanŃare - de bază, complementară şi suplimentară. Cu acest prilej, CNFIP 
verifică, de asemenea, dacă în fundamentarea necesarului de fonduri pentru învăŃământ au 
fost respectaŃi indicatorii de cost standard şi de corecŃie/diferenŃiere aprobaŃi. În urma 
acestor analize, CNFIP propune nivelul de fonduri pentru învăŃământ care să fie alocate de 
la bugetul de stat pe forme de finanŃare - proporŃională, complementară şi suplimentară.  

Cuantumul fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanŃarea de bază reprezintă 
procente de acoperire a costurilor standard pe articole sau elemente de cheltuieli, ca de exemplu: 
100% cheltuieli de personal, 100% manuale şcolare, 75% burse sociale, 25% cheltuieli materiale 
curente, 100% facilităŃi de transport CFR pentru elevi şi cadre didactice etc.  

Pentru finanŃarea complementară partea de fonduri repartizată de guvern pentru programele 
naŃionale cu finanŃare externă este conform actelor normative în vigoare, 100% cheltuieli pentru 
rechizite şcolare, 100% pentru derularea programelor „Bani pentru calculator”, etc.  

Pentru finanŃarea suplimentară necesarul de fonduri este stabilit prin consultare cu 
reprezentanŃi MAI şi MFP prin însumarea cererilor justificate ale fiecărui consiliu judeŃean  
– cereri care sunt însoŃite de menŃiunea că programele finanŃate suplimentar sunt aprobate 
de instituŃiile şi organismele în drept. 

Necesarul de fonduri la nivel naŃional însuşit de conducerile MECI şi MAI, pe cele 
trei forme de finanŃare este comunicat de MECI Ministerului FinanŃelor Publice pentru a fi 
inclus în proiectul legii bugetului de stat. Cu acest prilej MECI comunică MFP şi 
indicatorii de diferenŃiere pe judeŃe a acestor categorii de fonduri. 

MFP include în proiectul de lege a bugetului de stat indicatorii reprezentând necesarul de 
fonduri ce vor fi alocate de la bugetul de stat pentru învăŃământ pe cele trei forme de finanŃare.  
         Nivelul acestor indicatori va fi aprobat prin legi anuale ale bugetelor de stat. 
 

5. Formula de alocare a fondurilor 
Prin legea anuală a bugetului de stat se aprobă nivelul fondurilor ce vor fi alocate 

învăŃământului de la bugetul de stat pe trei destinaŃii distincte: finanŃare de bază, finanŃare 
complementară şi finanŃare suplimentară. 

Volumul fondurilor alocate, aprobate prin lege poate fi în cel mai fericit caz la nivelul 
propunerilor formulate de MECI şi MAI. De regulă însă, mărimea fondurilor alocate este 
mai mică decât cea propusă de MECI şi MAI. În consecinŃă, costul pe elev aprobat prin 
legea bugetului poate fi egal sau mai mic decât costul pe elev propus de MECI-CNFIP. 

Şi în prima şi în cea de a doua situaŃie, la repartizarea fondurilor pe judeŃe, şi de aici 
pe consilii locale şi mai departe spre şcoli fondul pentru finanŃarea proporŃională aprobat 
prin lege se va aloca în mod echitabil pe baza indicatorilor de diferenŃiere privind costul 
mediu pe elev calculaŃi şi adoptaŃi în faza propunerilor proiectelor de buget, indicatorii 
calculaŃi la nivel de şcoală, respectiv consiliul local, consiliu judeŃean şi nivel naŃional. 

Repartizarea fondurilor se face după cum urmează: de la bugetul de stat către consiliile 
judeŃene, repartizarea fondurilor se realizează pe baza coeficienŃilor de diferenŃiere între judeŃe 
calculate de CNFIP şi însuşite de conducerea MECI şi MAI. Paralel cu fondurile pentru 
finanŃarea de bază care vor ajunge în totalitate în bugetele şcolilor, de la bugetul de stat se alocă 
fonduri şi pentru finanŃarea complementară şi suplimentară. 

Fondurile aprobate prin legea bugetului de stat pentru finanŃarea complementară şi 
suplimentară se repartizează pe judeŃe în cuantumurile propuse de CNFIP, însuşite de 
MECI şi MAI în baza programelor de finanŃare aprobate de factorii de decizie de la diverse 
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niveluri – local, judeŃean, central şi numai pentru acele programe care vor fi finanŃate prin 
şcoli sau nemijlocit de consiliul judeŃean sau consiliile locale. 

Cuantumul fondurilor pentru finanŃarea complementară şi suplimentară care prin lege este 
realizată nemijlocit de MECI sau ISJ va fi comunicat MECI pentru a fi inclus în bugetul acestuia. 

Consiliile judeŃene repartizează consiliilor locale fondurile primite de la bugetul de 
stat pentru finanŃarea de bază proporŃională cu numărul de elevi. Alocarea se face pe baza 
costului de bază pe elev, aprobat prin legea bugetului şi a indicatorilor de diferenŃiere pe 
fiecare localitate în parte. 

Alături de fondul de la bugetul de stat alocat după procedeul prezentat mai sus, 
consiliile judeŃene vor aloca consiliilor locale dezavantajate economic şi social sume din 
fondul de echilibrare a bugetelor locale pe baza indicatorilor de diferenŃiere stabiliŃi de 
legea finanŃelor publice pentru învăŃământ, ca de exemplu: numărul de elevi la 1000 
locuitori, raportul între venitul local şi numărul de elevi şcolarizaŃi, gradul de şomaj şi 
sărăcie din diferite localităŃi etc. 

Fondul de echilibrare poate fi alocat consiliilor locale fie pentru completarea nevoilor  
de finanŃare de bază fie pentru acŃiunile/programele căror cheltuieli vor fi acoperite din 
finanŃarea complementară sau suplimentară. Sumele de bani acordate din fondul de 
echilibrare a bugetelor locale se acordă pe bază de cereri fundamentate ale consiliilor 
locale atunci când din veniturile acestora şi din fondurile de la bugetul de stat nu pot fi 
asigurate în întregime nevoile finanŃării de bază. 

Fondurile pentru finanŃarea de bază aprobate de la bugetul de stat şi din fondul de 
echilibrare a bugetelor locale se alocă consiliilor locale pe baza indicatorilor de diferenŃiere 
calculaŃi în faza de proiectare bugetară şi însuşite de Consiliul JudeŃean. 

Sumele de bani acordate pentru acŃiunile ale căror cheltuieli sunt asigurate prin 
finanŃarea complementară sau suplimentară, se acordă pe baza programelor de finanŃare 
aprobate şi însuşite de Consiliul JudeŃean. 

Consiliile locale primesc de la consiliile judeŃene pe baza formulelor de alocare prezentate 
anterior, fonduri de la bugetul de stat şi din fondul Consiliului JudeŃean de echilibrare a bugetelor 
locale separat pentru finanŃarea de bază, complementară şi suplimentară. 

La fondurile primite de la consiliul judeŃean, fiecare consiliu local adaugă din venituri 
proprii fonduri pentru acoperirea cheltuielilor pentru finanŃarea de bază la nivel de localitate. 

Fondurile provenite, pentru finanŃarea de bază, de la bugetul de stat, fondul pentru 
echilibrare de la Consiliul JudeŃean şi veniturile proprii pot în cel mai bun caz să acopere 
integral necesarul de fonduri formulat de conducerile de şcoli prin proiectul de buget şi 
transmis în etapa de proiect consiliului local. În acest caz, pentru învăŃământ se alocă 
fiecărei unităŃi şcolare, o sumă globală corespunzătoare costului mediu/elev şi numărului 
de elevi din unitate, pe baza formulei: 

bi mi iF C E= ×  

unde: 

biF = suma globală acordată şcolii pentru finanŃarea de bază al şcolii „ i ” 

miC = costul mediu pe şcoala „ i ” 

iE = numărul de elevi din şcoala „ i ” 

În cazul în care fondul pentru învăŃământ alocat din cele trei surse şi aprobat de 
consiliul local este mai mic decât cel prezentat în etapele anterioare acesta se repartizează 
la şcoli proporŃional cu numărul de elevi din fiecare unitate de învăŃământ sau pe baza 
costului mediu pe elev, aprobat pe localitate şi indicatorii de diferenŃiere pe şcoli, calculat 
la nivel de localitate. 

În acest caz : fondul alocat unei şcoli „i” pentru finanŃarea de bază este egal cu:  

iasF = ml a i iC k NE k× × ×  
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unde 

iasF = fondul alocat şcolii „i” 

ak = ponderea fondului aprobat de consiliul local faŃă de fondul propus de şcoală 

mlC  = costul mediu pe elev la nivel de localitate 

iNE = numărul de elevi din şcoala „i” 

ik = coeficientul de diferenŃiere a costului mediu pe şcoală faŃă de costul mediu pe localitate. 

Fondurile pentru finanŃarea complementară şi suplimentară provenite de la bugetul de 
stat şi Consiliul JudeŃean la care se adaugă veniturile proprii alocate cu această destinaŃie 
de la bugetul local se repartizează după cum urmează: 

• fondurile necesare acoperirii cheltuielilor aferente acestor categorii de finanŃare, 
care se suportă direct de la bugetul local rămân în bugetul acestuia. Este vorba de 
fondurile pentru cheltuieli de capital, cheltuielile cu transportul local al elevilor şi 
cadrelor didactice cu microbuzul/autobuzul consiliului local. etc.; 

• fondurile pentru acoperirea cheltuielilor pentru acŃiunile/programele aferente 
finanŃării complementare şi suplimentare realizate de şcoală se alocă acestora 
în cuantumurile aprobate cu această destinaŃie. 

Toate fondurile aprobate a fi consumate prin bugetul şcoli se alocă acesteia ca sumă globală. 
Şcoala primeşte pentru bugetul propriu sub formă de sumă globală, fonduri de la consiliul 

local pentru finanŃarea de bază, complementară şi suplimentară într-un cuantum aprobat de acesta. 
La suma primită adaugă veniturile proprii previzionate şi obŃine fondul total care va 

sta la baza întocmirii bugetului pentru anul financiar următor. 
Pe această bază conducerea şcolii întocmeşte bugetul propriu pe articole şi alineate 

de cheltuieli, având în vedere realizarea în mod obligatoriu a cerinŃelor procesului 
instructiv-educativ şi a programelor/acŃiunilor care au fost aprobate să fie finanŃate 
complementar şi suplimentar. 

Bugetul astfel întocmit este avizat/însuşit de consiliul de administraŃie al şcolii şi se 
aprobă de Consiliul Local. După aprobarea bugetului, directorul şcolii trece la execuŃia lui. 
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Abstract: 
The experience shows us that the employment problems and the accommodation at the workplace is  

too complex to be solved by unilateral actions. This is the reason of partnership.  
Anghel Saligny Vocational School wants to develop the competences for both pupils and adults 

according the real economic and social necessities for local and regional labour.  
On the other hand, SC STX RO Offshore Brăila, needs to remain competitive on the international 

market of shipbuilding, to be recognized for the quality of its products.  
So, it is necessary: to be both school and employer, to have a large recruitment pool as base of 

employment perspective in all the organizational fields. 
The partnership between school and shipyard was established since 2001 and it was renewed once 

and again, until today.     
Why do we  need this partnership?  
Because both parts are interested to correlate the requirements of the labour market with the 

competences and abilities developed in the training process. The educational system must have finality, in 
order to not increase the rate of unemployment, our clients, the pupils, must be helped to reach and to 
maintain a job. Then an employer wants the best personnel possible. Thus, to ensure the success we must 
have a management system in a participative form, which brings together pupils, parents and the civil 
society, to achieve the goal. 

If you will read some magazines -„Un pod peste timp”(A bridge over time) and „AdolescenŃi 100%” 
(100% Adolescents) published by Anghel Saligny Vocational School or newsletters  published by STX Braila 
- you will find a lot of articles regarding the ways of our collaboration and how we act in different fields.  

The message for the long life learning is based on personal example. The signatories of this material 
were involved together, often with other colleagues, in a lot of educational programs, seminars, symposiums 
in order to be continuously informed about everything that is useful to improve the quality of education.    

For the future we intend to stick together and to extend the partnership bringing with us the family and 
the local community, such as to involve all institutions to collaborate and to be responsible for the benefit of 
the young people.  

If the parents will give us their support, these will increase their self esteem and confidence in their 
advices, all these being in the advantage of the family relationship . 

Finally, we really believe that this kind of disseminations of the joint implementation like the seminar 
organized under the supervision of the City Hall of Braila and “Constantin Brâncoveanu” University is an 
auspicious beginning and must be continued. 

 
Keywords: partnership, employment, skills, social inclusion. 
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Argument 
ExperienŃa ne arată că problemele de ocupare a forŃei de muncă şi de incluziune 

socială sunt probleme complexe, prea complexe pentru ca o singură instituŃie să le poată 
rezolva singură. Din acest motiv, este nevoie de abordări multinivel şi de apartenenŃă, 
bazate pe parteneriate. 

 
Misiunea noastră 
Grupul Şcolar Industrial „Anghel Saligny” Brăila are ca misiune satisfacerea nevoii 

privind formarea competenŃelor profesionale ale elevilor şi adulŃilor printr-o educaŃie de 
calitate, adaptată  la nevoile social-economice locale şi regionale şi la cerinŃele europene, 
punând accentul pe dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a personalităŃii 
cursanŃilor. Pentru aceasta, şcoala dezvoltă servicii coerente şi condiŃii care să asigure o 
bună formare a elevilor şi adulŃilor în domeniul tehnic în vederea creşterii capacităŃii 
absolvenŃilor de a răspunde oportunităŃilor pe care le oferă piaŃa muncii.  

Prin profesionalism, asumarea responsabilităŃilor, spirit de echipă şi un permanent 
dialog, se urmăreşte crearea în şcoală a unui climat intern stimulativ, atât pentru elevi, cât 
şi pentru profesori, dar şi promovarea unui management eficient al tuturor resurselor, 
indiferent de provenienŃa lor. 

Pe de altă parte, S.C. STX RO Offshore Brăila, doreşte să rămână competitivă pe piaŃa 
internaŃională a construcŃiilor de nave, prin oferirea de produse la un înalt nivel calitativ şi cu o 
productivitate a muncii comparabilă cu cele mai prestigioase şantiere navale din lume. Pentru 
aceasta este nevoie de conlucrarea cu sistemele de învăŃământ care să conducă la realizarea unei 
baze de selecŃie pentru a asigura personalul de perspectivă pe toate nivelurile de calificare.  

 
Istoric 
Parteneriatul dintre şcoală şi STX este unul de tradiŃie şi porneşte practic din anul 

1977 prin calificările  realizate sub egida  Liceului Industrial „Nicolae Iorga” şi care au 
fost preluate odată cu  înfiinŃarea şcolii în 1990, ca unitate de sine-stătătoare. 

În anii 1996 şi 2001, au fost încheiate noi convenŃii de colaborare, ultima fiind şi acum în 
vigoare, prin care şantierul naval asigură condiŃiile optime pentru desfăşurarea practicii 
productive, acordă asistenŃă tehnică pentru perfecŃionarea profesională a profesorilor, sprijină 
dotarea atelierelor şcoală şi a cabinetelor tehnice, stimulează prin premii şi alte forme financiare 
elevii merituoşi şi sponsorizează acŃiunile educative organizate de şcoală. 

 
De ce acest parteneriat? 
Pentru că ambii parteneri sunt interesaŃi să coreleze cerinŃele pieŃei forŃei de muncă 

cu cunoştinŃele şi deprinderile pe care şi le formează elevii pe parcursul instruirii. 
Considerăm că numai astfel, cunoscând necesităŃile angajatorilor, se poate asigura o 

finalitate procesului de învăŃământ, având ca rezultat o adaptare facilă a absolvenŃilor pe 
piaŃa muncii şi o reducere considerabilă a riscului de “a produce şomeri”. 

Pe de altă parte, fiecare societate comercială îşi doreşte ca absolvenŃii oricărei forme 
de învăŃământ să fie pregătiŃi conform cerinŃelor locului de muncă, astfel încât perioada de 
integrare să fie foarte scurtă.  

Aşadar, succesul sistemului de învăŃământ nu poate fi atins decât dacă se realizează un 
management participativ cu implicarea celor care beneficiază de rezultatele proceselor de instruire. 

Pornind de la o serie de principii precum: 
� cunoaşterea şi înŃelegerea interesului comun; 
� sistem comun de management şi comunicare;   
� definirea obiectivelor urmărite prin parteneriat; 
� oportunităŃi egale, sănătate şi securitate a muncii, protecŃia copilului; 
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au  fost stabilite câteva obiective generale de interes comun:  
� asigurarea necesarului de calificare în meseriile de bază; 
� integrarea rapidă a absolvenŃilor; 
� dezvoltarea abilităŃilor şi cunoştinŃelor în condiŃii reale de producŃie; 
� curriculum adecvat; 
� asigurarea capacităŃii absolvenŃilor de a obŃine un loc de muncă. 
Obiectivele au fost subscrise şi intereselor altor factori implicaŃi: elevii, părinŃii, 

societatea civilă, neputându-se acŃiona fără ca şi aceste părŃi să fie informate şi să-şi 
exprime acordul asupra acŃiunilor.  

 

Realizări în parteneriat 
Participarea unei persoane de conducere de la STX RO Offshore Brăila în cadrul Consiliului 

de AdministraŃie al Grupului Şcolar Anghel Saligny şi în Comisia de Evaluare şi Asigurare a 
CalităŃii a constituit nu numai un prilej de a cunoaşte mai bine problemele, ci şi posibilitatea de a 
participa la procesul luare a deciziilor, de asumare a implicaŃiilor acestor decizii.  

AcŃionăm împreună începând cu stabilirea planului de şcolarizare realizat în funcŃie 
de programul de producŃie de perspectivă şi balanŃa de personal.  

Planul de şcolarizare este realizat în concordanŃă cu tendinŃele economico-sociale 
date de Planurile Regionale şi Locale de AcŃiune în ÎnvăŃământ pentru a putea fi avizat în 
cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social.  

Pentru realizarea claselor a IX-a am considerat oportună prezenŃa comună în diferite 
şcoli din municipiu şi judeŃ, la târguri de oferte educaŃionale, precum şi realizarea de 
materiale de promovare care să arate posibilitatea de angajare la finalizarea studiilor.   

Pe parcursul studiilor avem consultări permanente pentru actualizarea curriculelor de 
dezvoltare locală, pentru toate nivelurile de calificare. 

Mai mult, avem un protocol de colaborare conform căruia cadrele didactice de la 
catedra tehnică participă în fiecare an la programe de perfecŃionare profesională prin 
efectuarea de vizite la STX RO Offshore Brăila, în cadrul cărora se întâlnesc cu inginerii 
din societate pentru a lua contact cu noile metode şi tehnologii din industrie.  

Pentru eficienŃa instruirii, STX RO Offshore Brăila oferă o sponsorizare anuală care 
este folosită de comun acord în dezvoltarea bazei materiale, dezvoltare care a constat în 
amenajarea şi mobilarea unui cabinet tehnologic şi dotarea atelierelor din şcoală cu scule, 
dispozitive şi materiale consumabile.  

Considerând că o instruire eficientă se poate face nu numai printr-o pregătire teoretică 
adecvată, ci şi printr-o pregătire practică menită să dezvolte abilităŃile necesare viitoarei profesii, 
STX RO Offshore Brăila oferă locuri de practică pentru toŃi elevii de nivelul 2 calificările: lăcătuş 
construcŃii navale, tubulator naval şi sudor. Aceasta presupune echipament individual de protecŃie 
asigurat în funcŃie de specificul fiecărei meserii, precum şi materialele consumabile necesare.  

 Fiind conştienŃi că tinerii trebuie motivaŃi pentru a se îndrepta către meserii mai dificile, STX 
RO Offshore Brăila a iniŃiat un program de acordare de burse elevilor pe baza unei proceduri care 
are în vedere o evaluare semestrială a rezultatelor obŃinute în instruirea tehnologică, cea practică şi 
absenteism. Până acum, 33 de elevi au fost beneficiarii acestui program. 

Pe lângă bursieri, sunt răsplătiŃi toŃi elevii care pe parcursul anului şcolar dau dovadă de 
implicare deosebită în activităŃile educative şi cultural-sportive; cu ocazia zilei şcolii, sunt 
acordate diplome şi premii în bani în funcŃie de locul ocupat la olimpiade sau întreceri sportive. 

łinând cont de dorinŃele elevilor de a continua pregătirea şcolară până la absolvirea 
liceului, am iniŃiat împreună organizarea de cursuri de nivel 3 specializarea „tehnician 
construcŃii navale”, ca un pas către continuarea studiilor la Facultatea de Nave. 

Mai mult, pentru absolvenŃii de liceu, am dezvoltat un parteneriat între Grupul Şcolar 
Anghel Saligny, STX RO Offshore Brăila şi Universitatea „Dunărea de Jos” GalaŃi prin 
care se oferă posibilitatea informării şi accesului către ingineria construcŃiilor de nave. 
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Pentru aceste studii superioare STX RO Offshore Brăila a dezvoltat un program de burse 
pentru studenŃi şi susŃinere financiară prin plata taxelor de studii de masterat.  

I-am avut în vedere şi pe adulŃii care au dorit să deprindă o nouă meserie sau să dobândească 
o calificare solicitată de piaŃa muncii. Pentru aceştia au fost organizate în parteneriat sau prin 
consultare, 10 serii de cursuri care au cuprins salariaŃi ai firmei sau ai firmelor subcontractoare.  

Pregătirea eşalonului de conducere de linie, reprezentat de maiştri, s-a făcut la 
solicitarea STX RO Offshore Brăila. În prezent este în derulare a treia clasă la acest nivel 
după cele care au absolvit în 2003 şi 2008.  

În ultimii ani aproape toŃi absolvenŃii şcolii profesionale sau şcolii de arte şi meserii care 
au solicitat angajarea şi-au început cariera în şantier. SelecŃia s-a realizat practic de la sine, 
absolvenŃii fiind bine cunoscuŃi de pe parcursul practicii şi de la examenele de certificare a 
compentenŃor profesionale, STX RO Offshore Brăila având reprezentant în comisiile de 
examinare. Ulterior angajării, am urmărit împreună şi modul de integrare al acestor tineri 
absolvenŃi, pe care i-am monitorizat continuu în primul an de activitate. Monitorizarea nu s-a 
rezumat la administrarea de chestionare privind gradul de satisfacŃie al părŃilor, ci a constat şi 
în numeroase întâlniri în care au fost dezbătute împreună (şcoală, angajator, angajaŃi, chiar şi 
părinŃi) situaŃiile care ar fi fost de natură să conducă la probleme privind evoluŃia profesională. 

Orientarea şi îndrumarea către realizarea calităŃii în tot ceea ce facem a depăşit limitele 
solicitate de evaluarea AgenŃiei Române de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Preuniversitar. 
Astfel, cu ocazia Săptămânii Şantierelor Navale în Europa, am avut posibilitatea ca, într-o întâlnire 
organizată la Grupul Şcolar Anghel Saligny, să dezbatem împreună cu directorul organismul de 
certificare Bureau Veritas necesitatea, modul în care se realizează şi evaluează nivelul calităŃii 
produselor. Întălnirea a adus şi de această dată împreună elevi, profesori, angajaŃi, angajatori, părinŃi.  

În publicaŃiile editate de cei doi parteneri,  „Un pod peste timp” şi revista de 
consiliere şi orientare profesională „AdolescenŃi 100%” ale Grupului Şcolar Anghel 
Saligny, respectiv Buletinul informativ al STX RO Offshore Brăila, veŃi avea prilejul să 
remarcaŃi articole care arată modul de acŃiune comun în diferite domenii şi activităŃi. 

Încrederea reciprocă a determinat şi participarea în diferite proiecte finanŃate de 
Uniunea Europeană,  prin organizarea în comun de seminarii şi vizite de studii pentru 
profesori si elevi din şcolile partenere. 

La finele anului trecut, am încheiat cu succes un nou proiect finanŃat de Ministerul 
Tineretului prin care am încercat să aducem împreună elevi din mediul urban, elevi din 
mediul rural, părinŃi, şcoală, angajator. 

Mesajul către o formare profesională continuă pe care vrem să-l adresăm tinerilor, nu 
poate avea succes fără un exemplu personal. Participarea împreună a celor doi semnatari ai 
articolului, deseori însoŃiŃi de colegi de-ai noştri, la diverse traininguri, seminarii, 
simpozioane, fiind cel mai edificator exemplu că trebuie să fim continuu informaŃi asupra 
evoluŃiei tehnologiilor şi altor probleme de interes. 

 
IntenŃii de viitor 
Credem că o extindere a acestui parteneriat între cele patru mari „instituŃii”: şcoală, 

angajatori, familie şi comunitate atrage după sine o mare colaborare şi responsabilitate din partea 
fiecăreia, dar ceea ce e important este că toate sunt direcŃionate şi canalizate asupra tânărului. 

O unificare a sistemelor de valori poate avea un efect benefic asupra tinerilor atunci când 
aceştia văd o colaborare între instituŃiile amintite. Activitatea cu părinŃii ca parteneri, pentru a 
asigura dezvoltarea tinerilor, poate deveni un bun început pentru a crea şi părinŃilor respectul de 
sine, încredere în sfaturile pe care le oferă, făcându-i mai implicaŃi în educaŃia elevilor. 

Credem că o diseminare a ceea ce am realizat împreună este oricând binevenită, 
ocazia oferită de seminarul organizat de Primăria Brăila şi Universitatea „Constantin 
Brâncoveanu” fiind de bun augur. 
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EvoluŃia învăŃământului şi a economiei judeŃului Brăila 
 

Conf. univ. dr. Marian Chivu, Ing. Daniela Breileanu, Ec. Anca Constantin 
DirecŃia Regională de Statistică Brăila 

 
Abstract: 
The evolutions of the analyzed variables on Braila County level reaveals once again the necessity to 

apply the mechanism of strategical planning for establishing the educational offer. This mechanism is based 
on a technology that anticipates the needs for professional education. The strategical planning tool on county 
level, that grounds the educational offer, is the Local Plan of Action for Education.  

 

Keywords: labor market, professional education, indicators, school-age population. 
 

Trendul descrescător al populaŃiei de vârstă şcolară înregistrat în ultimii ani în 
aproape toate nivelurile educaŃionale a fost determinat, în principal, de declinul 
demografic, în mod special de reducerea natalităŃii şi de amplificarea migraŃiei externe. 
 

EvoluŃia populaŃiei din grupele de vârstă care asigură intrările  
în sistemul de învăŃământ 
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În perioada 1990-2009, populaŃia de vârstă şcolară la nivelul judeŃului Brăila s-a aflat 

pe o curbă puternic descendentă, reducându-şi efectivele cu peste 51 mii persoane 
(respectiv cu 36,5%). Pe grupe de vârstă, scăderea se distribuie astfel: 46,39%,  la grupa de 
vârstă 3-6 ani; 42,44%, la grupa de vârstă 7-14 ani; 29,13%, la grupa de vârstă 15-24 ani.  

 

EvoluŃia populaŃiei din grupa de vârstă 3-6 ani (potenŃial preşcolară) 
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PopulaŃia din grupa de vârstă 3-6 ani a cunoscut în perioada anilor 1992-2009, o scădere 
mai accentuată în mediul urban (54,77 %), în timp ce în mediul rural scăderea a fost de 25,44%. 

Pe sexe, în cadrul grupei de vârstă 3-6 ani, în mediul urban s-a înregistrat o scădere mai 
accentuată a populaŃiei feminine (cu 1,11% mai mare decât cea masculină ), în timp ce în mediul rural 
s-a înregistrat o scădere mai mare a populaŃiei masculine (cu 1,19% mai mare decât cea feminină). 

EvoluŃia numărului de copii înscrişi în grădiniŃe 

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

TOTAL Urban Rural
 

Numărul de copii înscrişi în grădiniŃe în perioada anilor 1992-2009 a cunoscut, o scădere 
mai accentuată în mediul urban (24,47%), în timp ce în mediul rural scăderea a fost de 7,90%. 

Pe total judeŃ scăderea în anul 2009 faŃă de anul 1992, fost de 18,26%. Cea mai mare 
scădere faŃă de anul 1992, se înregistrează în anul 2000 (20,73%). 
 

Copii înscrişi în grădiniŃe, din localităŃi urbane la nivelul judeŃului Brăila 
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EvoluŃia numărului de copii înscrişi în grădiniŃe, în localităŃile urbane la nivelul 

judeŃului Brăila în perioada anilor 1992-2008 a fost diferită. Dacă în oraşul ÎnsurăŃei s-a 
înregistrat o scădere a numărului de copii înscrişi în grădiniŃe de doar 4,58%, la nivelul 
oraşului Făurei scăderea a fost de 50,61%. 
 

PopulaŃia cu vârsta 3-6 ani şi numărul copiilor înscrişi în învăŃământul preşcolar 
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Raportul dintre copii înscrişi la grădiniŃe şi populaŃia din grupa de vârstă 3-6 ani a 
cunoscut un trend ascendent de la 53,8% în anul 1992, la 82,2% în anul 2008. 

 

Raportul dintre copii înscrişi la grădiniŃe şi populaŃia din  grupa de vârstă 3-6 ani 
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PopulaŃia din grupa de vârstă 7-14 ani a cunoscut în anul 2009 faŃă de anul 1992, o scădere 

mai accentuată în mediul urban ( 54,45 % ), în timp ce în mediul rural  scăderea a fost de 13,38%. 
 

EvoluŃia populaŃiei din grupa de vârstă 7-14 ani 
(potenŃial nivel primar şi gimnaziu) 
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Pe sexe, în anul 2009 faŃă de anul 1992, în cadrul grupei de vârstă 7-14 ani, atât în 
mediul urban cât şi în mediul rural s-a înregistrat o scădere mai mare a populaŃiei feminine 
faŃă de populaŃia masculină. În mediul urban populaŃia feminină a scăzut cu 2,22% mai 
mult decât cea masculină, iar în mediul rural cu 0,79%. 

 

EvoluŃia numărului de elevi înscrişi în învăŃământul primar şi gimnazial 
(inclusiv învăŃământul special) 
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Numărul de elevilor înscrişi în învăŃământul primar şi gimnazial (inclusiv 
învăŃământul special) în perioada anilor 1992-2008 a cunoscut, o scădere accentuată în 
mediul urban  (50,94 %), în timp ce in mediul rural  a cunoscut o creştere de 2,14%. 

 

EvoluŃia numărului de elevi înscrişi în învăŃământul primar şi gimnazial (inclusiv 
învăŃământul special) din localităŃi urbane la nivelul judeŃului Brăila 
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EvoluŃia numărului de elevilor înscrişi în învăŃământul primar şi gimnazial (inclusiv 
învăŃământul special), în  localităŃile urbane la nivelul judeŃului Brăila în perioada anilor 
1992-2009 a fost diferită. Dacă în oraşul ÎnsurăŃei s-a înregistrat o scădere a numărului de 
elevi înscrişi în învăŃământul primar şi gimnazial (inclusiv învăŃământul special) de doar 
5,03% la nivelul oraşului Făurei scăderea a fost de 25,66%. 

La nivelul municipiului Brăila numărul elevilor înscrişi în învăŃământul primar şi 
gimnazial (inclusiv învăŃământul special), în anul 2008 faŃă de anul 1992 a scăzut cu 54,07%. 
 

EvoluŃia numărului de elevi înscrişi în învăŃământul preuniversitar 
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Numărul elevilor înscrişi în  învăŃământul preuniversitar în anul 2008 faŃă de anul 
1992 a cunoscut, o scădere accentuată în mediul urban  (38,94 % ), în timp ce în mediul 
rural a cunoscut o creştere de 5,93%. 

La nivelul judeŃului Brăila, numărul elevilor înscrişi în învăŃământul preuniversitar în 
anul 2008 faŃă de anul 1992 a  cunoscut o scădere de 30,50%. 
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EvoluŃia numărului de elevi înscrişi în învăŃământul preuniversitar,  
din localităŃi urbane la nivelul judeŃului Brăila 
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EvoluŃia numărului de elevilor înscrişi în învăŃământul preuniversitar, în localităŃile 
urbane la nivelul judeŃului Brăila în perioada anilor 1992-2009 a fost diferită. Dacă în 
oraşul ÎnsurăŃei s-a înregistrat o creştere a numărului de elevilor înscrişi în învăŃământul 
preuniversitar cu 18% la nivelul celorlalte localităŃi urbane s-au înregistrat diminuări. 

La nivelul municipiului Brăila numărul elevilor înscrişi în învăŃământul 
preuniversitar în anul 2008 faŃă de anul 1992 a scăzut cu 41,47%. 

 

EvoluŃia numărului de elevi din învăŃământul primar şi gimnazial  şi 
evoluŃia populaŃiei din grupa de vârstă 7-14 ani 
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PopulaŃia din grupa de vârstă 15-24 ani a cunoscut în anul 2009 faŃă de anul 1992, 
scăderi atât în mediul urban (30,04 % ), cât şi în mediul rural (27,27%). 
 

EvoluŃia populaŃiei din grupa de vârstă 15-24 ani 
 (potenŃial nivel liceal, postliceal şi superior – licenŃă + master) 
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Pe sexe, în anul 2009 faŃă de anul 1992, în cadrul grupei de vârstă 15-24 ani, în 
mediul urban s-a înregistrat o scădere mai mare a populaŃiei masculine (cu 3,44% mai 
mare decât cea feminină), în timp ce în mediul rural s-a înregistrat o scădere mai mare a 
populaŃiei feminine (cu 7,17% mai mare decât cea masculină). 

 

EvoluŃia numărului de elevi înscrişi în învăŃământul liceal 
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Numărul elevilor înscrişi în învăŃământul liceal, în anul 2008 faŃă de anul 1992 a  
cunoscut o scădere accentuată în mediul rural (19,25 %), în timp ce în mediul urban a 
cunoscut o scădere de 2,41%. 

La nivelul judeŃului Brăila, numărul elevilor înscrişi în învăŃământul liceal în anul 
2008 faŃă de anul 1992 a  cunoscut o scădere de 10,27%. 

 

Elevi înscrişi în învăŃământul liceal din localităŃi urbane la nivelul judeŃului Brăila 
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EvoluŃia numărului de elevilor înscrişi în învăŃământul liceal, în localităŃile urbane la 

nivelul judeŃului Brăila în perioada anilor 1992-2009 a fost diferită. Dacă în oraşul 
ÎnsurăŃei s-a înregistrat o creştere a numărului de elevi înscrişi în învăŃământul liceal de 
58,46 % la nivelul celorlalte localităŃi urbane s-au înregistrat scăderi, cea mai mare 
înregistrându-se la Făurei (27,82%). 

La nivelul municipiului Brăila numărul elevilor înscrişi în învăŃământul liceal în anul 
2008 faŃă de anul 1992 a scăzut cu 11,48%. 
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EvoluŃia numărului de elevi înscrişi în învăŃământul profesional şi de ucenici (SAM) 
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Numărul elevilor înscrişi în învăŃământul profesional şi de ucenici (SAM), în anul 
2008 faŃă de anul 1992 a  cunoscut, o scădere accentuată în mediul urban (- 48,02% ). 

La nivelul judeŃului Brăila, numărul elevilor înscrişi în învăŃământul profesional şi de 
ucenici (SAM), în anul 2008 faŃă de anul 1992 a  cunoscut, o scădere de 40,28%. 
 

Elevi înscrişi în învăŃământul profesional şi de ucenici (SAM)  
din localităŃi urbane la nivelul judeŃului Brăila 
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EvoluŃia numărului de elevilor înscrişi în învăŃământul profesional şi de ucenici (SAM), în  
localităŃile urbane la nivelul judeŃului Brăila în perioada anilor 1992-2008 a fost diferită. Dacă în 
oraşul ÎnsurăŃei s-a înregistrat o creştere a numărului de elevilor înscrişi în învăŃământul 
profesional şi de ucenici (SAM), de 98,65 % la nivelul celorlalte localităŃi urbane s-au înregistrat 
scăderi, cea mai mare înregistrându-se la nivelul municipiului Brăila (- 51,71%). 
 

EvoluŃia numărului de elevi înscrişi în învăŃământul postliceal 
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Numărul elevilor înscrişi în învăŃământul postliceal, în anul 2008 faŃă de anul 1992 a  
cunoscut, o creştere de 77,18%. Elevi în învăŃământul postliceal avem doar în mediul urban. 

 

EvoluŃia numărului de elevi înscrişi în învăŃământul de maiştri 
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EvoluŃia numărului de studenŃi înscrişi la instituŃii de învăŃământ superior din judeŃul Brăila 
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EvoluŃia numărului de  studenŃi înscrişi la instituŃii de învăŃământ superior din judeŃul 
Brăila, în perioada anilor 1992-2008 a fost diferit. În anul 1994 faŃă de anul 1992, se 
observă o creştere de 297,19%, creştere datorată studenŃilor înscrişi în învăŃământ privat. 

În anul 2008 faŃă de anul 1994, numărul de studenŃi înscrişi la instituŃii de învăŃământ 
superior din judeŃul Brăila, a cunoscut o scădere de 4,89%. În aceeaşi perioadă, numărul de 
studenŃi înscrişi la instituŃii de învăŃământ superior privat a cunoscut o scădere de 20,73%. 

 

EvoluŃia personalului didactic pe niveluri de învăŃământ 
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EvoluŃia personalului didactic pe niveluri de învăŃământ în judeŃul Brăila, în perioada 
anilor 1992-2008 a fost diferită. În anul 2008 faŃă de anul 1992, s-au înregistrat scăderi ale 
personalului didactic din învăŃământul preşcolar (18,26%), ale personalului didactic din 
învăŃământul primar şi gimnazial (36,72%), ale personalului didactic din învăŃământul liceal 
(10,27%), ale personalului didactic din învăŃământul profesional şi de ucenici (40,38%). 

 

EvoluŃia personalului didactic din învăŃământul postliceal şi superior 
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EvoluŃia populaŃiei şcolare pe niveluri de învăŃământ 
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EvoluŃia populaŃiei şcolare din învăŃământul postliceal, de maiştri şi superior 
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EvoluŃia populaŃiei şcolare (postliceal, maiştri, superior) şi evoluŃia personalului didactic 
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PopulaŃia şcolară cu vârsta 15-24 ani şi populaŃia judeŃului, din grupa de vârstă 15-24ani 
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Raportul dintre populaŃia şcolară şi populaŃia din grupa de vârstă 15-24 ani,  
la nivelul judeŃului Brăila 
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În perioada de analiză raportul dintre populaŃia şcolară şi populaŃia din grupa de 
vârstă 15-24 ani a avut o evoluŃie oscilantă, de la 28% în anul 1992, 35% în anul 2004 (cel 
mai ridicat nivel), la 33% în anul 2008. 
 

EvoluŃia numărului de săli de clasă, la nivelul judeŃului Brăila 
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Numărul sălilor de clasă, la nivelul judeŃului Brăila, în anul 2008 faŃă de anul 1993 a  

cunoscut, în mediul rural o scădere de 5,16 % , în timp ce în mediul urban a înregistrat o 
scădere de 0,78%.    

La nivelul judeŃului Brăila, numărul sălilor de clasă în anul 2008 faŃă de anul 1993 a  
cunoscut, o scădere de 2,39%. 

 

RepartiŃia sălilor de clasă pe localităŃi urbane, la nivelul judeŃului Brăila 
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RepartiŃia sălilor de clasă pe  localităŃile urbane la nivelul judeŃului Brăila în perioada 
anilor 1993-2008 a fost diferită. Dacă în oraşul Făurei s-a înregistrat o creştere a numărului 
de săli de clasă de 78,26 % la nivelul oraşului Ianca s-a înregistrat o scădere de 41,46% a 
numărului de săli de clasă. 

La nivelul municipiului Brăila numărul sălilor de clasă în anul 2008 faŃă de anul 1993 
a crescut cu 1,28%. 
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EvoluŃia numărului de laboratoare şcolare 
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Numărul de laboratoare şcolare, la nivelul judeŃului Brăila, în anul 2008 faŃă de anul 1993 a  
cunoscut o creştere în mediul urban de 38,27 % , în timp ce in mediul rural de doar 7,89%. 

La nivelul judeŃului Brăila, numărul laboratoarelor şcolare, în anul 2008 faŃă de anul 
1993, a  cunoscut o creştere de 28,57%. 

 

RepartiŃia laboratoarelor şcolare pe localităŃi urbane, la nivelul judeŃului Brăila 
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Laboratoarele şcolare erau distribuite, la nivelul localităŃilor urbane în anul 1993 
astfel: 90% în Municipiul Brăila, 4% în Făurei, 4% în Ianca şi 1% în ÎnsurăŃei. În anul 
2008 repartiŃia laboratoarelor din mediul urban era următoarea: în Municipiul Brăila erau 
91%, în Făurei  3%, în Ianca 3% şi 4% în ÎnsurăŃei. 

EvoluŃia numărului de laboratoare şcolare în localităŃile urbane la nivelul judeŃului 
Brăila în perioada anilor 1993-2008 a fost foarte diferită. Dacă în oraşul Însurătei s-a 
înregistrat o creştere a numărului de laboratoare şcolare de 450%, la nivelul oraşelor Ianca 
şi Făurei s-au înregistrat scăderi de 14,29% a numărului de laboratoare şcolare. 

La nivelul municipiului Brăila numărul laboratoarelor şcolare în anul 2008 faŃă de 
anul 1993 a crescut cu 39,04%. 
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EvoluŃia numărului de PC-uri din unităŃile de învăŃământ preuniversitar, la nivelul judeŃului Brăila 
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EvoluŃia numărului de PC-uri din unităŃile de învăŃământ preuniversitar, la nivelul 

judeŃului Brăila, în anul 2008 faŃă de anul 2007, a  cunoscut, în mediul rural, o creştere de 
97,11% , în timp ce în mediul urban a înregistrat o creştere de 15,56%.    

La nivelul judeŃului Brăila, numărul de PC-uri din unităŃile de învăŃământ 
preuniversitar, în anul 2008 faŃă de anul 2007, a  cunoscut, o creştere de 32,40%. 
 

RepartiŃia PC-urilor pe localităŃi urbane din judeŃul Brăila 
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DistribuŃia PC-urilor pe localităŃi din mediul rural, la nivelul judeŃului Brăila 
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EvoluŃia numărului de săli de sport din judeŃul Brăila 
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Numărul  de săli de sport, la nivelul judeŃului Brăila, în anul 2008 faŃă de anul 2007 a  
cunoscut o creştere de 9,6% doar în mediul urban. 

  
RepartiŃia sălilor de sport pe localităŃi urbane, la nivelul judeŃului Brăila 
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EvoluŃia numărului de unităŃi locale active, la nivelul judeŃului Brăila 
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La nivelul judeŃului Brăila, numărul unităŃilor local active a cunoscut o creştere, în 

anul 2008 faŃă de anul 2002, de 37,52% 
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Structura unităŃilor locale active pe activităŃi ale economiei naŃionale 
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EvoluŃia numărului de salariaŃi din judeŃul Brăila 
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În anul 2008 faŃă de anul 1990, se înregistrează o scădere a numărului de salariaŃi de 48,74%. 

 

EvoluŃia numărului de salariaŃi pe categorii de activităŃi ale economiei naŃionale 
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EvoluŃia numărului de salariaŃi din agricultură 
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EvoluŃia salariaŃilor din industrie 
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EvoluŃia numărului de salariaŃi pe categorii de activităŃi ale economiei naŃionale în 
perioada 1992-2007 a fost diferită. S-au înregistrat reduceri semnificative ale numărului de 
salariaŃi în agricultură (85,61%), în industrie (42,87%), în construcŃii (39,94%), în timp ce 
în comerŃ, numărul salariaŃilor a crescut cu 42,26%. 
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EvoluŃia numărului de salariaŃi 
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La nivelul tuturor Ńărilor membre, inclusiv România, intrarea pe piaŃa muncii a 
tinerilor absolvenŃi a devenit una dintre problemele importante de pe agenda politicilor 
educaŃionale şi de ocupare. Pentru a putea monitoriza accesul/intrarea pe piaŃa muncii a 
tinerilor absolvenŃi, este necesară culegerea de informaŃii adecvate. 

Mecanismul de planificare strategică a ofertei educaŃionale are la bază o metodologie 
prin care sunt anticipate nevoile de formare profesională plecând de la proiecŃii ale cererii 
forŃei de muncă la orizontul anului 2013 şi pe baza analizelor de piaŃa muncii (analiza 
datelor statistice şi ancheta în întreprinderi). 

Instrumentul de planificare strategică la nivel regional este Planul Regional de 
AcŃiune pentru ÎnvăŃământ (PRAI). Pe baza acestuia, fiecare dintre judeŃele care fac parte 
dintr-o regiune de dezvoltare actualizează Planul Local de AcŃiune pentru ÎnvăŃământ 
(PLAI). La rândul lor, unităŃile şcolare din fiecare judeŃ actualizează Planul de AcŃiune al 
Şcolii (PAS), un instrument de dezvoltare instituŃională care vizează şi îmbunătăŃirea 
calităŃii învăŃământului profesional şi tehnic pe baza recomandărilor formulate în PLAI. 

 

Bibliografie: 
**** www.insse.ro, Baza de date TEMPO-online serii de timp 
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Creşterea atractivităŃii profesiilor tehnice - 
vector al unei comunităŃi prospere 

 
Profesor Teodora Ilie  

Grupul Şcolar „Edmond Nicolau”, Brăila  
 

Abstract: 
One of the problems our local community faces is the lack of qualified labour. Thus, one should easily 

notice that the investment necessary for the workmen training has no feedback in the community. The low salaries 
that people earn and the absence of a staff strategy in the most local firms determine a worrying decrease of the 
technical professions’ attractivity. Less and less students and parents choose the way of technical preparation and 
less of them practice the jobs they were trained for. For a growingly economical and social community, one needs 
a better dialogue among the factors involved in the technical training – schools, authorities, structures and 
working committees, firms, parents and students. Moreover, all these factors but especially the local firms should 
make the population aware of the concept that “a good job is your gold bracelet”. 

 
Keywords: technical professions, community, social effort, training. 
 
Profesia1 constituie specialitatea sau meseria pe care o persoană o obŃine în urma 

parcurgerii unei perioade de instruire, în care studiul şi aplicaŃia au raporturi variabile. Cu 
alte cuvinte, profesia reprezintă profilul profesional al unei persoane, recunoscut social. 

Fiind rezultatul unui efort social, putem afirma că profesia reprezintă o obligaŃie 
individuală faŃă de societate. În toată lumea există o practică largă a contractului între cel 
profesionalizat şi societate, care reglementează condiŃiile de returnare a aportului din 
partea beneficiarului profesionalizării în situaŃia nerespectării clauzelor contractului. 

Constituie pierdere pentru societate formarea de profesionişti care nu ocupă funcŃiile sau 
nu practică meseriile pentru care s-au format. PiaŃa liberă a muncii este deja o barieră în calea 
returnării spre comunitate a investiŃiei sociale pentru profesionalizarea membrilor ei.  Mai mult, 
chiar nepracticarea pentru o perioadă a profesiei conduce la erodarea cunoştinŃelor şi a 
deprinderilor acumulate în şcoală sau la locul de pregătire. În acelaşi timp, putem afirma că 
desfăşurarea unor ocupaŃii care nu au suport profesional constituie pierdere pe mai multe planuri: 

- Pentru persoana aflată în situaŃia să desfăşoare activităŃi pentru care nu are 
pregătirea necesară şi nici nu întruneşte condiŃiile psihomotrice necesare este un prilej de 
stres permanent şi un factor de uzură prematură pe toate planurile; 

- Pentru societate efectul este unul negativ, de durată, care poate induce  aspecte 
sensibile, greu reparabile, cum sunt: apatia socială, disciplină socială, imaginea culturală ş.a. 

Proiectarea profesiilor viitoare ar trebui sa fie  jalonată de  principiul economicităŃii şi 
eficacităŃii sociale, reclamând o bună corelare a nevoilor de profesionalizare cu 
disponibilităŃile de resurse umane şi financiare. Este necesară, deci, o bună corelare între 
nevoile de profesionalizare şi eforturile depuse în această privinŃă. 

JudeŃul Brăila are o suprafaŃă totală de 4766 km², reprezentând 2,0% din teritoriul 
Ńării, fiind situat pe locul 32 ca suprafaŃa între judeŃele României. Din totalul suprafeŃei, 
81,3% este suprafaŃa agricolă. PopulaŃia judeŃului este de 362.352 locuitori cu o densitate 
medie de 76,0 locuitori/km². JudeŃul are un grad sporit de urbanizare, 65% din populaŃie 
locuind în oraşe, iar 35% în cele 40 comune şi 140 sate. Municipiul Brăila are o populaŃie 
de 212.981 locuitori, cu o densitate 4.849 locuitori/km², fiind al zecelea oraş ca mărime din 

                                                 
1 Micul dicŃionarul academic al limbii române (MDA) acceptă echivalenŃa profesie = profesiune, pentru care 
indică semnificaŃiile: „1. activitate cu caracter permanent pe care cineva o desfăşoară în baza unei calificări 
(sinonime: meserie, ocupaŃie); 2. complex de cunoştinŃe teoretice şi de deprinderi practice de un anumit gen 
şi de un anumit grad care definesc pregătirea cuiva pentru exercitarea unei ocupaŃii”. Echivalarea profesie-
ocupaŃie, ca şi includerea „caracterului permanent” al activităŃii în definiŃia profesiei, în mod evident 
infirmate de realităŃile contemporane, evidenŃiază nevoia unor corecŃii chiar la nivelul acestei surse. 
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Ńară. Această situaŃie este explicată prin faptul că 90,4% din populaŃia urbană (235.487 
locuitori) locuieşte în municipiul Brăila. 

PopulaŃia activă civilă la începutul anului 2008 a fost de 137,5 mii persoane, 
reprezentând 37,9% din populaŃia totală a judeŃului. La sfârşitul semestrului I, 2009, 
efectivul de salariaŃi din judeŃul Brăila a fost de 77.223 persoane, mai mic cu 2818 persoane 
decât la sfârşitul lunii ianuarie 2009 (-3,5%) şi cu 4.237 persoane mai mic comparativ cu 
sfârşitul semestrului I, 2008. SalariaŃii din judeŃul Brăila reprezintă 1,54% din totalul 
salariaŃilor la nivel naŃional şi 13,1% din totalul salariaŃilor din Regiunea de Sud-Est, fiind pe 
locul 4 după judeŃele ConstanŃa (32,5%), GalaŃi (21,5%) şi Buzău (14,9%). 

În anul 2008, la 31 decembrie, se aflau în evidenŃa Registrului ComerŃului din judeŃul 
Brăila 16.621 agenŃi economici din care: 11.856 societăŃii comerciale cu capital de stat, 
mixt şi privat, 5 companii/societăŃi naŃionale şi regii autonome de interes naŃional şi local, 
51 organizaŃii cooperatiste, 1.306 asociaŃii familiale şi 3.403 persoane fizice independente. 

 
Tabelul nr. 1 

DistribuŃia numărului de agenŃi economici din judeŃul Brăila  
după formă juridică şi formă de proprietate 
AGENłI ECONOMICI 2008 NUMĂR 

Companii/societăŃi naŃionale şi regii autonome de interes naŃional şi local 5 
SocietăŃi comerciale cu capital de stat, mixt şi privat 11.856 
OrganizaŃii cooperatiste 51 
AsociaŃii familiale 1.306 
Persoane fizice independente 3.403 
TOTAL 16.621 

 
Din cele 8.492 societăŃi comerciale care au depus bilanŃ contabil în anul 2008, 6.755 

societăŃi comerciale (79,5%) au avut cifra de afaceri mai mare de zero. 
Principalele domenii în care au activat au fost: 
- ComerŃul situat pe primul loc, cu o pondere în cifra de afaceri realizată pe judeŃ de 42,5%; 
- Industria, care ocupă locul al doilea, având o pondere de 28,3%; 
- Agricultura, silvicultura şi piscicultura situate pe locul al treilea, cu o pondere de 11,4%; 
- ConstrucŃiile, care ocupă locul al patrulea, având o pondere de 10,7%; 
- Transporturile se situează pe locul al cincilea, cu o pondere de 3,6%; 
- Alte activităŃi şi servicii care ocupă locul al şaselea, având de 2,6%; 
- Cercetare, dezvoltare şi high-tech, cu o pondere de 0,9% ocupând locul şapte. 
Câştigul salarial mediu nominal brut realizat în anul 2008 a fost de 1.494 lei, iar cel 

net de 1.125 lei.  
La nivel naŃional, câştigul salarial mediu nominal brut realizat în anul 2008 a fost de 

1761 lei, iar cel net de 1.309 lei. 
În agricultură, silvicultura şi pescuit câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 

1.040 lei, cu 13,7% mai mic decât cel realizat la nivel naŃional (1.205 lei). 
În industrie câştigul mediu brut a fost de 1.326 lei, cu 16,2% mai mic decât cel 

realizat la nivel naŃional (1.582 lei). 
În construcŃii, câştigul mediu brut a fost de 1.129 lei, cu 27,8% mai mic decât cel 

realizat la nivel naŃional (1.563 lei). 
În comerŃ, câştigul mediu brut a fost de 1.122 lei, cu 19.9% mai mic decât cel realizat 

la nivel naŃional (1.400 lei). 
În informaŃii şi comunicaŃii, câştigul mediu brut a fost de 2.025 lei, cu 29.9% mai mic 

decât cel realizat la nivel naŃional (2.890 lei). 
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Câştigul salarial mediu brut, la sfârşitul semestrului I, 2009, a fost în judeŃul Brăila de 
1.589 lei/persoană, cu 298 lei / persoană mai mic decât cel înregistrat la nivelul economiei 
naŃionale (-15,8%). 

La nivelul judeŃului Brăila, în semestrul I, 2009, se observă o scădere a numărului de 
turişti cu 24% faŃă de semestrul I, 2008. ReŃeaua şi capacitatea unităŃilor de cazare turistică 
nu a suferit modificări majore faŃă de perioadă corespunzătoare din anul 2008. 

ComerŃul exterior din judeŃul Brăila stabilit după sediul agentului economic exportator 
sau importator, în anul 2008 a fost favorabil exportului, acesta devansând importul cu 32,2 %. 

Aceste câteva date ne arată că suntem într-un oraş cu o dinamică scăzută (prin 
comparaŃie cu alte judeŃe), cu oameni care câştigă puŃin, deci consumă puŃin, cu firme cu 
potenŃial scăzut cu o contribuŃie mică la bugetul local. 

Brăila este unul dintre oraşele României în care  absolvenŃii buni şi mai puŃin buni 
doresc  să plece în altă parte pentru a câştiga mai mult. 

Deşi există şi  un număr mare de furnizori privaŃi acreditaŃi conform OG 129/2000 cu 
modificările ulterioare, care satisfac nevoile de calificare de pe piaŃa muncii, unii dintre ei, 
certificând competenŃele dobândite pe alte căi decât cele formale, în judeŃul Brăila forŃa de 
muncă calificată de nivel I, II, III pentru domeniile: Resurse naturale şi protecŃia mediului, 
Tehnic, Servicii cu specializările mecanică, electronică, electromecanică şi electrotehnică, 
construcŃii, instalaŃii, textile, comerŃ, turism şi alimentaŃie publică, estetică, agricol, este 
furnizată de în proporŃia cea mai mare de 12 grupuri şcolare. 

Din cel 13 grupuri şcolare, 6 au beneficiat de fonduri europene pentru reabilitare, 
training de personal  şi dotare cu echipamente. Dar, din cele 12 grupuri şcolare, doar  
Grupul Şcolar „Anghel Saligny” are un parteneriat ferm de creştere a calităŃii formării 
profesionale cu agentul economic de profil. Există convenŃii de colaborare şi parteneriate 
încheiate de toate celelalte şcoli cu agenŃii economici de profil, dar acestea nu oferă un 
cadru solid pentru o profesionalizare optimă a elevilor. 

Ce anume blochează colaborarea firească, şcoală – agent economic – autorităŃi, cu 
beneficii clare atât pentru cel profesionalizat, cât şi pentru celelalte părŃi şi implicit pentru 
întreaga comunitate, este o preocupare constantă a tuturor structurilor constituite în acest 
scop, dar rezultatele nu confirmă acest lucru. Fiecare parte – agent economic, şcoala, 
autorităŃi, elevi, părinŃi, comisii şi consilii de lucru se opresc doar la etapa exprimărilor de 
nemulŃumiri, a rapoartelor şi a studiilor,  fără a dialoga şi a întreprinde un set de acŃiuni 
concrete care să ducă la creşterea atractivităŃii profesiilor tehnice. 

Evident că se naşte întrebarea:   
„Cum putem să trăim într-un oraş prosper, cu oameni care câştigă suficient pentru a fi 

mulŃumiŃi şi pentru a furniza la rândul lor valoare civică şi socială ca expresie a returnării 
investiŃiei realizate în timp de comunitate, într-un oraş  cu o şcoală tehnică şi profesională 
care să atragă elevii şi părinŃii, să-i convingă să opteze pentru un traseu educaŃional în 
domeniul tehnic?” Răspunsul este unul singur :  

Acest lucru se poate face numai dacă se va creşte atractivitatea profesiilor de nivel II 
şi III de calificare, astfel încât elevii  să poată rosti cu mândrie:  

„Voi deveni zugrav, măcelar, mecanic de întreŃinere şi reparaŃii”, iar părinŃii să poată 
susŃină cu încrederea lucrului bine făcut alegerea acestui drum. 
 
Bibliografie: 
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CRONICA EVENIMENTELOR 
 

 
Ziua Comunicării 2010 

 
Ziua comunicării este denumirea generică pentru ciclul de conferinŃe „Comunicare-

Comunitate” iniŃiat de Catedra de ŞtiinŃe ale Comunicării din cadrul UniversităŃii 
„Constantin Brâncoveanu” din Piteşti în anul 2009. Evenimentul este un simultan care se 
desfăşoară odată pe an, în toate cele trei centre universitare, o întâlnire care prilejuieşte 
dialogul cu specialiştii în comunicare.  

Aflată la cea de a doua ediŃie, în cadrul manifestării ştiinŃifice de anul acesta au 
susŃinut prelegeri Dan Cristea, directorul Revistei „Luceafărul de dimineaŃă”la Piteşti, în 
Aula Magna a UniversităŃii Constantin Brâncoveanu, Bogdan Hrib, directorul Grupului 
Editorial „Tritonic” la Rm. Vâlcea, în Biblioteca JudeŃeană Antim Ivireanul şi prof. univ. 
dr. Mihai Dinu de la Universitatea din Bucureşti la Brăila, în Aula UniversităŃii Constantin 
Brâncoveanu. Prelegerile inivitaŃilor susŃinute cu această ocazie vor fi publicate în cadrul 
unui anuar ce va cuprinde un set de comunicări ştiinŃifice prezentate în cadrul ciclului de 
conferinŃe „Comunicare-Comunitate” la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”. 

La Brăila, acŃiunea s-a desfăşurat în parteneriat cu Muzeul Brăilei. La eveniment au 
participat studenŃi şi absolvenŃi ai UniversităŃii „Constantin Brâncoveanu”, liceeni, 
profesori de limbă şi literatură română, cadre didactice, jurnalişti locali, reprezentanŃi ai 
instituŃiilor administrative şi de cultură.  

Invitatul de anul acesta al FacultăŃii de ŞtiinŃe Administrative şi ale Comunicării 
Brăila a fost prof. univ. Dr. Mihai Dinu, de la Facultatea de Litere a UniversităŃii 
Bucureşti. Moderatorul manifestării conf. univ. dr. Zamfir Bălan a realizat un portret al 
invitatului, brăilean la origini, invocând parcursul ştiinŃific al acestuia, pentru unii greu de 
înŃeles. Profesorul Mihai Dinu este doctor în ştiinŃe matematice încă din anul 1979 şi este 
membru în Uniunea Scriitorilor din România, Forumul internaŃional de semiotică a 
teatrului (Philadelphia - SUA), Centrul de Studii metrice (CEM) din cadrul FundaŃiei 
“Ange Guepin” (Nantes - FranŃa), precum şi redactor şef din cadrul Comitetului de redacŃie 
a Revistei române de relaŃii publice. În anul 1996 profesorul Mihai Dinu a fost distins cu 
Premiul “Timotei Cipariu”, al Academiei Române, pentru volumul “Personalitatea limbii 
române - fizionomia vocabularului”. 

Despre invitatul de la Brăila, profesorul Solomon Marcus afirma: “În ciuda 
loviturilor primite, ideea descompunerii culturii şi alta umanistică rămâne destul de 
puternică pentru a marca întreaga educaŃie a noilor generaŃii şi pentru a reglementa 
întreaga birocraŃie culturală, toate instituŃiile aferente. Cei care, prin modul lor de 
gândire, prin creaŃia lor se sustrag acestei dihotomii, sfidând-o printr-o egală apartenenŃă 
la “spiritul geometric şi cel de fineŃe” riscă să fiesacrificaŃi sau cel puŃin marginalizaŃi. 
Printre cei care, în cultura românească, şi-au asumat acest risc se află şi profesorul Mihai 
Dinu, de la Facultatea de litere a UniversităŃii din Bucureşti”.  

Moderatorul manifestării a încheiat prezentarea inivitatului subliniind preocuparea 
acestuia pentru ştiinŃele exacte, pentru lingvistica matematică, poetica matematică şi 
precizând că lucrările profesorului Mihai Coman, printre care “Introducere în teoria 
comunicării” (1993) sau “Comunicarea“ (1997, 2000) sunt de referinŃă în domeniu şi se 
bucură de aprecieri ale oamenilor de ştiinŃă din România şi nu numai. 

Prelegerea invitatului a avut ca temă paradoxurile comunicării. În viziunea 
profesorului Mihai Dinu paradoxul nu este o anomalie sau un fenomen marginal, ci este 
pretutindeni prezent. Solomon Marcus spunea că o disciplină nu evoluează dacă nu îşi 
găseşte paradoxurile, existenŃa acestora fiind considerată o dovadă a maturităŃii disciplinei. 
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Un prim paradox al comunicării decurge chiar din scopul comunicării, acela de a transmite 
mesaje, dar aceste mesaje nu sunt la rândul lor transmisibile. Mesajele sunt gânduri, 
sentimente, care nu sunt observabile şi nu pot induce aceleaşi trăiri receptorilor lor. Simpla 
afirmaŃie “nu îŃi pot explica cât sunt de necăjit” nu îl determină pe celălalt să fie necăjit. 
Acest paradox al comunicării i-a preocupat şi pe filosofii existenŃialişti care împărtăşeau 
aceeaşi neîncredere în comunicare. Profesorul Dinu consideră că este “paradoxal şi faptul 
că noi încercăm să comunicăm folosind un repertoriu discret de semnale. Fonemele, 
silabele, cuvintele sunt toate în număr limitat şi apare astfel o contradicŃie pentru creator, 
obligat să opereze cu nişte instrumente limitate pentru a transmite un mesaj”. 

Conform unor studii, într-un proces de comunicare directă, ponderea comunicării 
mimico-gesticulare reprezintă 55%, ritmul vorbirii, parametrii de ordin sonor, înălŃimea, 
pauzele,  reprezintă 38% şi numai 7% din ceea ce se percepe din procesul de comunicare 
este reprezentat de cuvinte.  

Istoria gândirii este plină de paradoxuri care provin din incapacitatea omului de a 
sesiza adevărul. Astfel, în Statele Unite ale Americii, la Palo Alto, un grup de cercetători şi 
medici psihiatri au înfiinŃat un institut de studiu al schizofreniei. Specialiştii institului de la 
Palo Alto au clasificat paradoxurile în: paradoxuri logico-matematice, paradoxuri 
semantice şi paradoxuri pragmatice.  

Paradoxurile matematice au apărut în teoria mulŃimilor în matematică şi păreau să fie 
un fel de speculaŃie filosofică. 

Paradoxurile semantice apar de obicei dintr-o confuzie de planuri, o suprapunere 
între limbaj şi metalimbaj. Profesorul Mihai Dinu a prezentat câteva afirmaŃii din 
perspectiva paradoxului pe care îl conŃin, printre care: “totul este relativ” ceea ce înseamnă 
că şi propoziŃia este relativă şi că există ceva absolut sau “nimic nu are valoare”. Au mai 
fost invocate câteva replici celebre care conŃin paradoxuri, printre care afirmaŃiile lui 
Socrate: “ştiu că nu ştiu nimic”, lui George Bernanrd Shaw: “regula de aur este inexistenŃa 
regulii de aur”, lui Luis Bunuel “Slavă Domnului că sunt ateu!” sau Alexandre Dumas: 
“toate generalizările sunt periculoase, inclusiv aceasta”. 

Paradoxurile pragmatice provin din dileme, din oscilaŃiile dintre două variante, 
ambele catastrofale, care nu pot conduce decât către un rezultat dezastruos. Întrucât apar 
foarte des dileme în comunicare, specialiştii de la Şcoala din Palo Alto consideră că 
schizofrenia apare în contextul unor astfel de paradoxuri. ExplicaŃia este dată de 
injoncŃiuni şi previziuni. InjoncŃiunile sunt solicitări în două direcŃii opuse care conduc la 
ruperea obiectului solicitat. Specialiştii de la Palo Alto pretindeau că şi conştiinŃa omului 
se poate scinda când e trasă în două direcŃii opuse. Profesorul Dinu a dat câteva exemple 
ale unor injoncŃiuni paradoxale: “nu mai fi aşa docil”, “ar trebui să mă iubeşti”, “poŃi să 
pleci, nu îŃi face griji dacă plâng” sau “fii spontan!”. 

Conf. univ. dr. Bălan Zamfir a afirmat că numărul cuvintelor este limitat faŃă de 
sistemul de sensuri. Teoretic, cuvintele pot genera o infinitate de sensuri. Profesorul Mihai 
Dinu a completat: “ semnificatul nu este decât în mintea vorbitorilor, de îndată ce cuvântul 
scris sau vorbit a plecat, el nu mai are mesaj ataşat, el trebuie să existe în mintea 
receptorului. Niciun cuvânt nu are exact acelaşi sens pentru toată lumea, de exemplu, 
cuvântul dragoste nu este înŃeles la fel de un copil crescut la casa de copii şi de unul 
născut într-o familie, pentru cei doi, acelaşi cuvânt are sensuri diferite. Aura de conotaŃie 
a cuvintelor este diferită de la o persoană la alta”. 

Prezent la conferinŃă, lect. univ. dr. Munteanu Cristinel a apreciat ca fiind incitantă 
comunicarea profesorului Mihai Dinu şi a făcut câteva precizări legate de paradoxurile 
comunicării. Dl Munteanu a precizat că o parte dintre paradoxurile enunŃate se pot rezolva 
dacă se fac distincŃii, dacă se analizează într-un context. Ceea ce contează în limbaj este 
crearea de semnificaŃii, limbajul verbal este prototipul iar toate celelalte se raportează la el.  
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Profesorul Mihai Dinu a invocat paradoxul Electra, sora lui Oreste care în momentul 
revederii fratelui său, nu îl mai recunoaşte, deşi ştie că este el. Matematicianul Grigore 
Moisil afirma “cursul ideilor ştiinŃifice este următorul: încep prin a fi paradoxuri, continuă 
prin a fi banalităŃi şi sfârşesc prin a fi banalităŃi”. 

Lect. univ. dr. Valentin Popa a precizat că nu se pot transmite informaŃii doar prin 
limbajul mimico-gestual, dar există o corelaŃie între cele două modalităŃi de comunicare, 
cel analogic şi cel digital. “E mult mai important tonul cu care îi spui unui om ceva decât 
cuvintele” a conchis dl Popa. 

În finalul manifestării, moderatorul, conf. univ. dr. Zamfir Bălan a declarat că un 
dialog cu profesorul Mihai Dinu este întotdeauna un regal şi a mulŃumit invitatului şi 
participanŃilor pentru implicare şi transformarea manifestării într-un eveniment deosebit.  

 
 

Asist. univ. Nicoleta Ciacu 
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Jurnalismul politic între corectitudine şi partizanat 
 
 

Facultatea de ŞtiinŃe Administrative şi ale Comunicării Brăila a organizat luni, 
17 mai 2010 conferinŃa internaŃională “Jurnalismul politic între corectitudine şi partizanat”. 
ConferinŃa a fost organizată în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea 
de Jurnalism şi ŞtiinŃele Comunicării Chişinău. La eveniment au participat politicieni, 
jurnalişti, studenŃi şi absolvenŃi, cadre didactice. 

Festivitatea de deschidere a avut loc în Aula UniversităŃii “Constantin Brâncoveanu” 
din Brăila. În deschiderea conferinŃei, au luat cuvântul conf. univ. dr. Mihai Guzun, 
decanul FacultăŃi de Jurnalism şi ŞtiinŃele Comunicării Chişinău, conf. univ. dr. Dorian 
Rais, decanul FacultăŃii de ŞtiinŃe Administrative şi ale Comunicării Brăila şi conf. univ. 
dr. Simionescu Aurel, primarul Municipiului Brăila.  

Conf. univ. dr. Mihai Guzun, decanul FJŞC Chişinău a marcat simbolic momentul 
demarării parteneriatului ştiinŃific dintre cele două instituŃii prin oferirea unui clopot din 
ceramică decorat cu motive specifice moldoveneşti.   

După festivitatea de deschidere, au fost susŃinute în plen 12 comunicări ştiinŃifice, 
după cum urmează: conf. univ. dr. Mihai Guzun, decan FJŞC Chişinău – Managementul 
media şi marketingul politic; conf. univ. dr. Liliana Gherman, secretar ştiinŃific FSAC 
Brăila – Etica în jurnalism;  conf. univ. dr. Mihai Lescu, FJŞC Chişinău – Cultura 
informării şi realitatea mediatică în campanile electorale; conf. univ. dr. Dorian Rais, 
decan FSAC Brăila – Cauzalitatea şi evoluŃia partizanatului în presă; conf. univ. dr. 
Andrei Dumbrăveanu FJŞC Chişinău – Genurile jurnalismului politic în mass-media din 
Republica Moldova; lect. univ. dr. Valentin Popa, FSAC Brăila – Deontologia sondajelor 
de opinii pe teme electorale; conf. univ. dr. Constantin Şchiopu, FJŞC Chişinău - Limbajul 
de lemn în discursul politic; lect. univ. dr. Cristinel Munteanu, FSAC Brăila – Manipulare 
jurnalistică cu privire la aşa-zisa “limbă moldovenească” (reflecŃii din perspectiva teoriei 
limbajului); lect. univ. dr. Vasile MalaneŃchi FJŞC Chişinău – Cultura şi puterea, 
implicaŃiile politicului şi ale ideologicului în actul de creaŃie mediatică; asist. univ. Suzana 
Purice, FSAC Brăila – Campania electorală pentru alegerile prezidenŃiale din 2009 
reflectată în presa scrisă; Marian Cepoi, student FJŞC Chişinău – DeficienŃele mediatizării 
politicului în Republica Moldova şi asist. univ. Nicoleta Ciacu, FSAC Brăila – 
Comunicarea politică prin social media.  

Toate comunicările ştiinŃifice prezentate la conferinŃa internaŃională “Jurnalismul 
politic între corectitudine şi partizanat” vor fi publicate la editura UniversităŃii de Stat din 
Moldova, urmând ca volumul conferinŃei să fie difuzat şi în România, astfel încât studenŃii 
români şi moloveni să aibă acces la comuncările profesorilor de la cele două universităŃi.   

Evenimentul a prilejuit şi organizarea unor dezbateri despre: politică şi jurnalism, 
genurile jurnalismului politic, conotaŃiile deontologice în mediatizarea evenimentelor 
politice, managementul media în raport cu prezentarea politicului în presa din Republica 
Moldova şi din România şi semnificaŃia limbajului în mediatizarea discursului politic în 
cele două Ńări. În secŃiunea dezbaterilor, au fost abordate teme variate iar participanŃii la 
discuŃii, profesori, politicieni şi studenŃi s-au implicat într-un mod remarcabil. 

 
 

Asist. univ. Nicoleta Ciacu 
 


