Vine Crăciunul, iar educația din România tot nu are finanțare - încă nu a fost stabilit
costul standard per elev!
Anual, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar
stabilește costul standard per elev, care este aprobat ulterior prin hotărâre a Guvernului
României. Acest cost determină o parte semnificativă a finanțării educației din România,
fondurile fiind alocate prin intermediul finanțării de bază, de la bugetul Ministerului
Educației și Cercetării.
La acest moment, însă, costul standard per elev pentru anul viitor nu a fost stabilit,
iar acest lucru pune într-un pericol major finanțarea corespunzătoare a educației.
În ultimii 4 ani, coeficientul 1 al costului standard per elev (pentru cheltuieli cu
bunuri și servicii, cu pregătirea profesională a cadrelor didactice și organizarea
examenelor naționale) a crescut cu doar 66 de lei, de la 321 de lei in anul 2016, la 387 de
lei la începutul anului 2020. Pentru ca finanțarea educației sa răspundă actualelor nevoi
din sistem, este nevoie de o creștere cu cel putin 30% din actuala sumă alocată acestui
coeficient. În plus, este nevoie de aprobarea unui set de coeficienți pentru finanțarea
diferențiată a unităților de învățământ, în funcție de nivelul de dezvoltare socioeconomică al fiecărei comunități.
Din aceste motive, Consiliul Național al Elevilor și Federația Națională a
Asociațiilor de Părinți Învățâmânt Preuniversitar solicită întrunirea de urgență a
Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar!
„Programul de guvernare al guvernului-desemnat prevede creșterea finanțării
educației din România, până la atingerea procentului de 6% din PIB, fapt care trebuie să
se regăsească și în costul standard per elev! Finanțarea educației nu poate aștepta! Dacă
legea bugetului de stat pentru anul 2021 va fi realizată fără a avea un cost standard per
elev corespunzător, guvernanții vor îngropa de-a binelea sistemul de învățământ.
Solicităm întrunirea de urgență a CNFIP! Acum, mai mult decât oricând, finanțarea
trebuie să urmeze elevul! Nu ne permitem ca bugetul educației să fie dictat încă o dată
de Ministerul Finanțelor Publice! ”, a declarat Rareș Voicu, președintele Consiliului
Național al Elevilor
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„Indiferent cât de tulburi sunt apele pe scena politicii românești, sper ca, într-un
final, măcar noul guvern învestit să plece urechea către finanțarea de bază, în special la
bunuri și servicii. Fără un cost standard fundamentat, vom vorbi doar despre inechitatea
sistemului educațional. Am văzut si declarația d-lui ministru Cîmpeanu, în sensul
menționat mai sus, așadar... astept să acționeze conform spuselor”, a declarat Iulian
Cristache, președintele FNAP-IP.
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