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I. Contextul schimb rii: o situa ie (aproape) de criz în procesul
finan rii înv mântului superior
Trecerea la un alt mod de repartizare a creditelor bugetare acordate
universit 2ilor se produce într-un moment în care o serie de tr s turi comune ale
procesului de finan2are a înv 2 mântului superior (cel pu2in pe plan european) par a se fi
conturat. Aceste tr s turi creioneaz , dac nu un moment de criz , sigur unul marcat de
mari dificult 2i. Care vor fi sursele de finan2are ale universit 2ilor viitorului, cum va
atrage universitatea aceste surse pentru a- i constitui bugetul i cum va gestiona acest
buget pentru a dep i dificult 2ile momentului actual sînt, din acest motiv, întreb ri nu
doar legitime ci i presante. Trecerea la un nou mod de repartizare a creditelor bugetare
este o parte a r spunsului la aceste întreb ri. Începem prin a lista caracteristicile despre
care am vorbit mai sus:
1.

Chiar i în

rile dezvoltate finan area din surse publice a înv

mântului

superior a atins o limit superioar care va fi cu greu dep it în viitorul apropiat.
Încercînd s

r spund

la întrebarea ,,de ce s-a ajuns într-o astfel de situa ie?”

speciali tii subliniaz urm toarele:
•

În ultimele trei decenii, s-au produs schimb ri de esen

în înv

mântul superior

care au condus la cre terea necesit ilor financiare. Acestea sînt urm toarele:
i. A crescut semnificativ num rul persoanelor înrolate în diverse forme de
înv 2 mânt superior. În anumite 2 ri europene, num rul studen2ilor a crescut de
zece ori în perioada 1960-1990, iar rata de participare în înv 2 mântul superior
atinge, în multe 2 ri occidentale, aproximativ 30% din masa vîrstei de referin2

i

aproape 15% în anumite 2 ri ale Europei orientale (OCDE, 1996).
În 2ara noastr este de luat în considerare cre terea substan2ial a num rului de
studen2i în perioada de dup 1990, cu sublinierea c sîntem înc departe de
standardele europene.
ii. Lipse te o mai clar

diferen2iere între scopurile

înv 2 mânt superior în anumite 2 ri europene.
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i structura institu2iilor de

Modelul humboldtian de universitate a fost promovat în multe 2 ri europene ca
unic sistem de transmitere a cuno tin2elor i de formare a speciali tilor de înalt
competen2 . Recenta diversificare ar fi trebuit s conduc la o sc dere a costului
înv 2 mântului superior, dar înv 2 mântul superior de scurt durat (colegiile, de
exemplu) a evoluat (printr-un soi de deriv academic ) c tre programe din ce în ce
mai lungi care au atras un plus de subven2ii din fondurile publice. Efectul negativ
al acesui proces este cre terea costului i a ineficacit 2ii sistemului de înv 2 mânt
superior în ansamblu.
iii. Preocuparea crescînd

privind cantitatea

i calitatea serviciilor oferite de

universit 2i.
În cea mai mare parte a 2 rilor, universit 2ile particip la extinderea i ameliorarea
calit 2ii serviciilor oferite studen2ilor i comunit 2ii în general.
iv. Cre terea costurilor în înv 2 mântul superior.
În înv 2 mântul superior lucreaz un num r important de cadre superior calificate
ale c ror salarii trebuie s fie competitive în raport cu ale celor ce, avînd acela i
nivel de calificare, lucreaz în alte sectoare. În sectoarele economice, progresele
tehnologice sînt introduse progresiv în produc2ie. În consecin2 , cre te
productivitatea i salariile muncitorilor cu calificare superioar sporesc.
Dimpotriv , sistemul de produc2ie în înv 2 mântul superior a fost marcat de o
dinamic mult mai lent , tehnologia dominant însemnînd (ca i acum un secol)
cursuri, seminarii, lucr ri de laborator. Productivitatea sistemului nu s-a ameliorat
într-un mod esen2ial dar costurile au crescut într-un ritm comparabil cu cel
corespunz tor altor sectoare productive. (S not m c , în 2 rile dezvoltate, una din
sursele importante ale cre terii costurilor în înv 2 mântul superior o reprezint
cre terea salariilor profesorilor, astfel încît acestea s fie competitive cu cele din
alte sectoare productive. În 2ara noastr sîntem înc departe de o atare situa2ie.)
• Criza financiar a înv

mântului superior este o reflectare a crizei generale a

Statului.
Guvernele sînt supuse la mari presiuni din partea altor sectoare. În 2 rile membre
ale Uniunii Europene, reducerea cheltuielilor publice i echilibrul bugetelor
reprezint priorit 2i în încercarea de a satisface exigen2ele viitoarei monede unice
europene.
În 2ara noastr , aceast reducere î i are originea în pu2in tatea resurselor bugetare,
consecin2 a c derii economiei din ultimii ani.
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• Ultimele decenii au adus modific ri importante privind misiunea i finalit ile
înv

mântului superior.
Una din misiunile fundamentale ale universit 2ii ultimelor dou secole a fost

aceea a form rii unei elite capabile s ,,administreze” statul (prin institu2iile sale). Statul
a finan2at înv 2 mântul superior pentru c universit 2ile aveau drept menire esen2ial
satisfacerea nevoilor de personal calificat prentru serviciile publice. A a fiind, costurile
înv 2 mântului superior erau reduse i nu constituiau o povar pentru bugetul public.
În ultimele decenii ale secolului nostru rolul universit 2ilor s-a modificat, ele
devenind tot mai mult institu2ii orientate spre satisfacerea nevoilor sectoarelor
productive i ale societ 2ii în general.
Statul înceteaz , a adar, s mai fie principalul beneficiar al serviciului public al
înv 2 mântului superior. În consecin2 este mai pu2in dispus s finan2eze singur acest
înv 2 mânt.
Ne afl m într-o contradic2ie: pe de-o parte, din motivele mai sus ar tate,
guvernele spun c nu pot aloca un procent mai mare din buget pentru sus2inerea
înv 2 mântului superior; pe de alt

parte, se accept

c

cre terea economic

i

competitivitatea nu pot fi asigurate decît pe baza noilor cuno tin2e i a progresului
cercet rii, adic a finalit 2ilor înv 2 mântului superior.
2.

Ce recomand speciali tii pentru dep irea situa iei de criz ?

Pentru a rezolva aceast criz , majoritatea exper2ilor recomand :
• sporirea contribu2iei sectorului particular în finan2area înv 2 mântului superior;
• o mai marcat preocupare a universit 2ilor pentru realizarea de venituri proprii.
În consecin2 , principalele surse de finan2are pentru universitatea viitorului arat astfel:
• finan2are din fonduri publice;
• finan2are din fonduri provenind din sectorul privat;
• venituri proprii.
2.1

Necesitatea finan rii din fonduri publice a înv

mântului superior

Dou sînt argumentele esen2iale cu care se justific finan2area înv 2 mântului
superior din fonduri publice (Mora 1997): cel al eficacit 2ii i cel al echit 2ii.
În ceea ce prive te eficacitatea, înv 2 mântul superior produce beneficii indirecte.
Printre acestea, e de subliniat capacitatea persoanelor cu calificare superioar de a
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contribui la cre terea productivit 2ii în sectoarele în care lucreaz , prin adaptarea la
schimb rile tehnologice i prin promovarea inova2iilor. În acest fel, societatea în
ansamblu realizeaz beneficii de pe urma înv 2 mântului superior. Este deci natural ca,
la rîndu-i, societatea s contribuie la sus2inerea costurilor acestui înv 2 mânt.
Pe de alt parte, înv 2 mântul superior cost scump. Beneficiile financiare sau
cî tigurile viitoare sînt incerte din cauza abandonurilor studen2ilor i dificult 2ilor pe
care le întîmpin tinerii absolven2i în g sirea unui loc de munc . F r sus2inere public ,
studen2ii ar fi obliga2i s fac împrumuturi considerabile pentru a- i finan2a studiile. În
consecin2 ne putem a tepta la sc derea solicit rilor de acces în înv 2 mântul superior
pîn la a coborî (cel pu2in în unele sectoare) sub limita care asigur o bun func2ionare a
economiei. Pe scurt, finan2area din surse publice a înv 2 mântului superior trebuie
men2inut pentru c pia2a nu e capabil s asigure cantitatea i calitatea optime din
punct de vedere social, dat fiind c nu valorizeaz beneficiile indirecte.
Ra2ionamentul de mai sus na te dou reflec2ii cu inciden2a direct la situa2ia
din 2ara noastr .
Prima reflec2ie: exper2ii români au apreciat (Vl sceanu, Zamfir, Mih ilescu,
1994) c , 2inînd seama de realit 2ile economice i sociale din România, reforma
sistemului de finan2are a înv 2 mântului superior se va realiza treptat, cel pu2in în dou
etape. Într-o prim
finan2area de baz

etap , corespunz toare perioadei de tranzi2ie, va predomina
i, în cadrul ei, aloca2iile din bugetul de stat.

Într-o etap

ulterioar , aloca2iile bugetare vor proveni

i din bugetele

colectivit 2ilor locale, pe m sura cre terii veniturilor lor i a stabilirii unor reglement ri
legale privind participarea acestora la finan2area înv 2 mântului superior. În cadrul
finan2 rii complementare, se va definitiva din punct de vedere legal regimul celorlalte
resurse (taxe, venituri proprii, sponsoriz ri) i se va m ri volumul particip rii acestora,
în cadrul autonomiei universitare.
Cu privire la prima etap , aprecierea de principiu mai sus formulat

i-a g sit

materializarea în Legea Înv 2 mântului (legea 84/1995), în conformitate cu care (art.
169), finan2area înv 2 mântului de stat se face de la bugetul de stat în limitele a cel pu2in
4% din produsul intern brut, în concordan2 cu urm toarele cerin2e:
a) considerarea dezvolt rii înv 2 mântului ca o prioritate na2ional pentru preg tirea
resurselor umane la nivelul standardelor interna2ionale;
b) profesionalizarea resurselor umane în concordan2 cu diversificarea pie2ei muncii;
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c) dezvoltarea înv 2 mântului superior i a cercet rii tiin2ifice universitare pentru
integrare la vîrf în via2a tiin2ific mondial .
Numai c , produsul intern brut a sc zut an de an. 'inînd cont de cre terea, pe
de alt parte, a infla2iei, calcule f cute a posteriori au ar tat c , în aceste condi2ii,
finan2area înv 2 mântului superior a fost departe de limita decen2ei.
Cea de a doua reflec2ie: cum trebuie abordat , în acest context, chestiunea sporirii
num rului de studen2i la nivel na2ional?
Problema merit un comentariu (pe care îl prelu m, în mod esen2ial, din Mora (1997)).
Datele disponibile asupra înv 2 mântului superior în 2 rile europene atest un
înalt nivel de participare (OCDE, 1996). Este rezonabil s gîndim c , în realizarea
acestui înalt nivel de participare, un rol deloc neglijabil l-a jucat ameliorarea anselor de
acces ale persoanelor provenind din p turi sociale mai s race.
În Anglia, de exemplu, se a teapt ca pîn în anul 2000 procentajul celor ce
urmeaz cursuri universitare s creasc la peste 30% astfel încît unul din trei tineri cu
vîrsta între 18 i 21 de ani s fie cuprins în programele academice. Analizele f cute în
Spania au ar tat c nivelul particip rii în înv 2 mântul superior al diverselor grupe
socio-economice s-a ameliorat semnificativ, chiar dac tinerii provenind din familii
situate în treimea inferioar a distribu2iei veniturilor sînt subreprezenta2i.
Cum era de b nuit, s-a constatat c veniturile sc zute i nivelul educa2ional
modest al p rin2ilor reduc ansele copiilor de a urma studii superioare. Cînd cei doi
factori se conjug într-un model econometric, se constat c nivelul educa2ional este cel
dominant, în timp ce venitul familiei influen2eaz mai pu2in asupra deciziei de a face
studii superioare.
Acest rezultat subliniaz importan2a factorilor de mediu care determin pe
tineri s accead la înv 2 mântul superior. El subliniaz faptul c a da anse egale de
acces la înv 2 mântul superior înseamn compensarea tuturor lipsurilor familiale i
sociale, educa2ia i mediul familial fiind printre cele mai importante dintre acestea.
În Germania, 80% dintre func2ionari doresc accesul copiilor lor la înv 2 mântul
superior în compara2ie cu doar 25% dintre muncitori, 52% din totalul studen2ilor au
p rin2i posesori ai unei diplome universitare.
Aceste rezultate provenind din mai multe 2 ri europene confirm faptul c
premisele de echitate în înv 2 mântul superior nu trebuie c utate la intrarea în
universitate ci în condi2iile familiale ale studen2ilor. Nu se poate realiza egalitatea
anselor decît dac influen2ele exterioare colii dispar.
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Raportîndu-ne, acum, la realit 2ile noastre este neîndoios c ideea cre terii
num rului de studen2i este una l udabil . Mai întîi pentru c , a a cum am v zut mai
înainte, investi2ia în resurse umane de calitate reprezint , în condi2iile actuale, o ax
principal

politicilor în toate 2 rile dezvoltate. În România, înv 2 mântul superior este

privit, în egal m sur , ca necesitate social

i ca drept individual. Exist 2 ri pentru

care bog 2ia cea mai sigur este reprezentat de nivelul cultural i tiin2ific al tinerei
genera2ii. România se afl , f r îndoial , printre acestea. În consecin2 , statul, prin
institu2iile sale specializate, are datoria gestion rii i valoriz rii acestei bog 2ii. Sporirea
num rului de studen2i apare, în aceast lumin , ca imperios necesar . Numai c , a a
cum a ar tat analiza de mai sus, aceasta impune: o sus2inere financiar din fonduri
publice i asigurarea anselor de acces la înv 2 mântul superior pentru tinerii ce provin
din familii cu venituri sc zute i un nivel educa2ional modest.
Acum zece ani (în anul academic 1986/1987) propor2ia de studen2i români, în
func2ie de mediul familial de provenien2 , era urm toarea: 2 rani – 2,6%, muncitori –
32,8%, cadre medii – 27,7%, intelectuali 36,9%. Nu sînt în posesia unor date recente ( i
nici nu tiu dac astfel de analize s-au f cut dup 1990) dar mi se pare rezonabil s
presupunem c privatizarea în agricultur , sc derea standardului de via2 din ultimii ani
i cre terea costului între2inerii unui student au adîncit aceste dezechilibre. Aceste
dezechilibre sînt profunde i netezirea lor, pe baza sus2inerii din fonduri publice a
înv 2 mântului superior, greu de prefigurat în condi2iile unui buget ce s-a v dit cronic
insuficient în ultimii ani. În aceste condi2ii, statul va putea sus2ine un num r limitat de
studen2i. Sporirea semnificativ a num rului de studen2i doar pe baza veniturilor proprii
ale universit 2ilor (în care vor fi incluse i taxele pl tite de ace tia) este dificil de
anticipat în viitorii ani. Exist , totu i, o speran2 ca acest pronostic s fie infirmat:
preponderen2a nivelului educa2ional al mediului familial asupra veniturilor materiale în
decizia privind accesul la înv 2 mântul superior.
S revenim, cu înc un cuvînt, asupra argumentelor bazate pe echitate, care
justific

finan2area din fonduri publice a înv 2 mântului superior. Ele deriv

din

principiul c înv 2 mântul superior ar trebui s fie accesibil tuturor persoanelor care au
capacitatea de a studia, independent de resursele lor economice. Este imposibil ca acest
obiectiv s fie atins prin mecanisme de pia2 . În consecin2 , statul trebuie s pun în
ac2iune politici corespunz toare pentru a egaliza ansele de acces la înv 2 mântul
superior. Exist dou mecanisme principale pentru a realiza acest obiectiv: sc derea
cheltuielilor de colarizare sub costul real i programe de burse i (sau) împrumuturi, în
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scopul ajutor rii persoanelor cu origine socio-economic modest . Prima dintre politici
(taxe modice) subven2ioneaz

orice persoan

care frecventeaz

o institu2ie de

înv 2 mânt superior, oricare ar fi situa2ia ei economic , în timp ce cea de a doua se
adreseaz anume celor lipsi2i de mijloace materiale.
2.2

Argumente pentru contribu ia sectorului privat la finan area înv

mântului

superior
Rata înalt a cererii de înv 2 mânt superior ce se constat în prezent în 2 rile
dezvoltate este consecin2a mai multor factori. Unul dintre cei mai importan2i este
valoarea ridicat a unei diplome universitare pe pia2a muncii. În 2 rile OCDE, rata de
participare la for2a de munc a diploma2ilor universitari este aproximativ cu 15 puncte
superioar mediei. În acela i timp omajul este de 4,7% pentru diploma2ii universitari
fa2 de o medie de 8,5% iar salariile titularilor unei diplome de înv 2 mânt superior sînt
net superioare în compara2ie cu cel al persoanelor avînd o calificare profesional
inferioar .
Beneficiile în raport cu pia2a muncii reprezint doar o parte a beneficiilor
ob2inute de persoanele ce posed o diplom de înv 2 mânt superior. Alte beneficii sînt
mai greu de cuantificat, dar toat lumea e de acord c diploma2ii de universit 2i nu doar
g sesc mai repede un loc de munc

i sînt mai bine pl ti2i, dar ob2in i un statut social

mai înalt, o mai mare eficacitate în ceea ce prive te consumurile, beneficiaz de o
adaptare mai rapid la schimb rile tehnologice. Acestea ar fi, în mare, beneficiile pe
care indivizii le trag din înv 2 mântul superior.
La rîndul lor, întreprinderile beneficiaz

de înv 2 mântul superior, cel pu2in din

urm toarele puncte de vedere:
-

înv 2 mântul reduce nevoia de formare i reciclaj atunci cînd se introduc noi
tehnologii;

-

productivitatea superioar a persoanelor educate se transfer muncitorilor i
are un efect important în cre terea productivit 2ii întreprinderii în ansamblu;

-

întreprinderile sînt primele care profit direct de progresul tii2ific i tehnic
realizat în mare m sur în universit 2i.
În consecin2 , participarea întreprinderilor la finan2area institu2iilor de

înv 2 mânt superior prin intermediul contractelor de cercetare, presta2iilor de servicii i
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sponsoriz rilor ar putea fi considerate ca o compensa2ie substan2ial pentru beneficiile
pe care corpora2iile le ob2in pe seama înv 2 mântului superior.
În concluzie, din punct de vedere economic, este evident c beneficiile private
sînt ridicate, atît pentru indivizi cît i pentru întreprinderi. Beneficiile sociale, chiar dac
mai greu cuantificabile, sînt, de asemenea considerabile. Astfel, principiul ,,cine
beneficiaz

trebuie s

pl teasc ” conduce la un sistem de finan2are mixt pentru

înv 2 mântul superior: privat i public.
O problem r mîne deschis : care ar trebui s fie raportul între fondurile
publice i cele private? Chiar dac un r spuns unanim acceptabil la aceast problem na fost înc dat, se poate afirma ca propor2ia actual în cea mai mare parte a 2 rilor
europene este inechitabil dac ne gîndim la echilibrul surselor de finan2are.

II.
1.

Necesitatea schimbarii
Adoptarea planului strategic de dezvoltare institu ional .
Ideea acestui paragraf este urm toarea: planul strategic de dezvoltare

institu2ional a unei universit 2i (la modul generic) prin filosofia i obiectivele pe care i
le propune este incompatibil cu actuala modalitate de repartizare a creditelor bugetare.
Este dificil, dac nu imposibl, ca o planificare pe mai mul2i ani a unor obiective i
ac2iuni s fie sus2inut cu o repartizare anual

i aceea, înc , extrem de rigid pe titluri i

articole.
Planul strategic impune, a adar, un alt mod de repartizare a creditelor bugetare
i devine realitate, tocmai ca o consecin2 a acestui nou mod de repartizare. Despre
planul strategic în sine se vorbe te într-un material distinct (vezi L. Vl sceanu, C.
Br tianu i Martine Ramond, în acest volum). Aici vom sublinia doar acele idei ce
argumenteaz teza enun2at mai sus.
Pe scurt, din punctul de vedere al finan2 rii, lucrurile se prezint
universit 2ile elaboreaz

astfel:

planurile strategice multianuale la nivel institu2ional

i

semneaz un contract cu forul tutelar (MEN) care se angajeaz , dac bugetul de stat
permite, cu o participare financiar . Care sînt avantajele unei astfel de abord ri:
•

Mai întîi, stabilirea unui astfel de contract înseamn , de o manier general ,
preferin2a pentru o viziune global fa2 de o abordare sectorial .
Altfel spus, coeren2a global primeaz asupra juxtapunerii. Pentru organul

tutelar, contractarea trebuie s favorizeze elaborarea unui program local explicit care

9

integreaz ansamblul activit 2ilor. Etapele ce se cer parcurse pentru a se ajunge aici sînt
urm toarele: o faz preg titoare, relativ lung , care const în realizarea unei analize a
ceea ce exist

i a evolu2iilor previzibile cu scopul de a defini orient rile majore ale

universit 2ii pentru viitor. Acest proiect, validat de forul tutelar, serve te ca baz pentru
negocierea resurselor financiare i umane. Un contract bun este unul care se sprijin pe
un proiect care este mai mult decît o sum de proiecte corespunz toare componentelor
universit 2ii: el trebuie s con2in op2iuni strategice, s degajeze priorit 2i.
•

Apoi, stabilirea unui astfel de contract conduce la înt rirea responsabilit 2ii
unit 2ii. În particular se înt re te prestigiul rectorului universit 2ii care negociaz
contractul cu ministerul.

•

Contractul institu2ional conduce la modificarea procesului de alocare a resurselor,
în special, la trecerea de la o gestiune bugetar anual la proiec2ii multianuale
(ceea ce înseamn o ,,mic revolu2ie’’ pentru contabilitatea public ).
În ceea ce prive te alocarea i gestionarea mijloacelor (materiale i umane)

contractul institu2ional se traduce printr-o schimbare de logic , ce confer nivelului
local un rol mai activ i creeaz un spa2iu de negociere (limitat, dar real) în cadrul c ruia
specificit 2ile locale sunt luate în serios la nivel central. Pe de alt parte, centrul
(Ministerul) are o mai bun cunoa tere a nevoilor locale, c ci este în posesia unor
informa2ii mai fine.
•

În sfîr it, contractul institu2ional înseamn s supor2i un plus de transparen2

is

permi2i un plus de încredere.
Într-adev r, pentru a promova un contract, unit 2ile au interesul s fac mai
bine cunoscut situa2ia local , s valorifice propriile specificit 2i, într-un cuvînt este mai
util pentru ele s joace jocul transparen2ei. Dar, dac unit 2ile trebuie s fac lumin
asupra situa2iei lor, centrul trebuie s accepte s priveasc mai de aproape i cu un ochi
mai atent aceast situa2ie.
Pe aceast

baz

se pot cl di rela2ii de mare încredere între ,,centru’’ i

,,periferie’’. Diversele faze ale negocierii obiectivelor i mijloacelor permit fiec ruia
dintre actori (centru i universitate) s - i în2eleag propriile constrîngeri, chiar s le
anticipeze astfel încît s formuleze, pe de-o parte nevoi reale, pe de alta exigen2e
rezonabile. Aceast cunoa tere a constrîngerilor reciproce permite s se ias din acel
,,dialog al surzilor’’ ce caracterizeaz , în mod tradi2ional, raporturile dintre centru i
periferie în sectorul public.
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Promovarea contractului institu2ional va impune centrului mai multe
transform ri modificînd, într-o manier deloc neglijabil , îns i natura muncii acestuia.
Func2ii noi vor deveni necesare, precum: promovarea ideii de contract
institu2ional, mediatizare, diseminare, coordonare - toate cu scopul de a guverna i
adapta noile procese, de a integra diversele elemente ce compun contractul, de a institui
noi rela2ii cu serviciile exterioare i de a le sus2ine în munca lor de reflec2ie i
prospectare.
Centrul va trebui, deci, s - i adapteze personalul i structurile. Stilul de lucru
între direc2ii va suferi modific ri. O colaborare mai strîns între acestea se va impune,
astfel încît centrul s poat juca, într-adev r, un rol integrator în raport cu unit 2ile.
În sfîr it, ministerul se va confrunta cu o dificultate major : aceea de a garanta
men2inerea procesului.
Cei doi actori (MEN i Universitatea) trebuie s fie con tien2i de dificult 2ile
promov rii i men2inerii procesului. Este vorba, mai întîi de o modificare de mentalitate:
contractualizarea se înscrie, de-o potriv , într-o logic politic
În politica de contractualizare, organul tutelar joac

i într-una de pia2 .
un rol important, dar

centralismul vine, totu i, împotriva practicilor tradi2ionale, care consta în a c uta
armonizarea la nivel na2ional prin reglement ri care sunt acelea i pentru to2i i care se
aplic

la to2i dup

acelea i criterii, de i se tie c

acest tratament egalitarist nu

corespunde realit 2ii.
Contractualizarea zdruncin acest mod de ac2iune pentru c 2ine seama, în mai
mare m sur , de diversitate. Particularit 2ile sînt recunoscute

i chiar valorizate.

Contractualizarea înt re te un joc bilateral între centru i o periferie ce dispune de
autonomie.
Totu i, existen2a principiilor na2ionale nu se poate pune în discu2ie. Autonomia
nu înseamn , în nici un fel, relativizarea criteriilor na2ionale. Cît prive te evolu2ia
dualismului centralizare-autonomie, toat

filosofia contractului institu2ional pare s

conduc la urm toarea concluzie: centrul va continua s defineasc orient rile, marile
axe, regulile na2ionale; universit 2ile se pot înscrie, prin planul institu2ional, în cadrul
astfel creat, putînd corespunde în acest cadru realit 2ii mai diverse decît înainte. Ele pot
avea, de-o potriv , ini2iative care s traduc specificul fiec rei universit 2i.
Punerea în practic a acestei idei este dificil

i aceasta din mai multe ra2iuni:

a) centrul însu i trebuie s fie suficient de "unanim" pentru a fi capabil s defineasc
un cadru general coerent;
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b) o relativ

stabilitate a orient rilor generale, permi2înd periferiei s

degajeze

strategii ferme, este necesar ; ceea ce nu este u or într-un sector sensibil cum este
înv 2 mântul superior;
c) în sfîr it, orient rile generale pot intra în contradic2ie cu politicile adoptate de
unit 2i în virtutea autonomiei.
Dac cele de mai sus se refer la dificult 2i ale politicii, vom sublinia, în
continuare, o dificultate "tehnic " major .
Dac planul de dezvoltare institu2ional înseamn o deschidere a universit 2ii
pe o perioad de cî2iva ani, el trebuie acompaniat de o planificare bugetar

i financiar

care ar trebui s aib o deschidere similar .
Elaborarea unor proiecte bugetare detaliate pe o perioad de cel pu2in trei ani
este un lucru obi nuit în multe 2 ri. La fel se obi nuie te ca Bugetul de Stat s fie
finalizat 100% înaintea începerii noului an financiar iar grantul acordat fiec rei
universit 2i s fie hot rît aproape la aceea i dat . Problemele cu care se confrunt
universit 2ile din România sunt:
- ele iau cuno tin2 de grantul acordat tîrziu, practic la mijlocul anului financiar;
- infla2ia ridicat

i fluctuant face extrem de dificil o planificare financiar real

(pentru ca o astfel de planificare s fie posibil infla2ia trebuie s fie destul de
stabil sau, fluctuant fiind, s nu dep easc 10% pe an);
- în sfâr it, se pune problema garant rii continuit 2ii procesului, adic a asigur rii
finan2 rii conform planific rii multianuale. Un contract ce are drept obiect o
planificare multianual ar trebui s garanteze, ca o condi2ie minimal , c în anul
financiar viitor universitatea va dispune m car de fondurile de la buget ce i-au fost
acordate în anul precedent.
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