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Privatizarea învățământului superior în România 

     Victoria Deliu 

 

 

În acest eseu îmi propun să argumentez în favoarea tezei că învățământul superior din România ar 

trebui privatizat. 

Înainte de a-mi prezenta argumentele, voi preciza ce înțeleg prin „învățământ superior” și prin „a 

privatiza”, pentru a evita orice interpretări nedorite sau confuzii. 

Astfel, voi asuma pe parcursul eseului că învățământul superior este reprezentat de toate 

universitățile publice de pe teritoriul României, fiecare dintre ele cuprinzând mai multe facultăți, 

ale căror resurse provin, în prezent, integral sau în cea mai mare parte de la bugetul de stat. De 

asemenea, prin a le privatiza înțeleg a transfera dreptul de proprietate al statului asupra lor către 

indivizi sau asociații private și, prin urmare, a nu mai permite finanțarea acestor universități din 

fondurile publice. 

În continuare, îmi voi expune argumentele menite să susțină teza enunțată mai sus. 

În primul rând, atunci când ne gândim la privatizarea învățământului superior, apare problema 

caracterului necesar sau măcar dezirabil al acestei schimbări, întrucât nu se poate discuta despre 

fezabilitate înainte de a se stabili dacă ar fi nevoie de o asemenea măsură sau dacă ne-o dorim. Nu 

este greu de văzut că propunerea este într-adevăr necesară: în România, educația este obligatorie 

până la finalul ciclului inferior al liceului; cu toate acestea, cetățenii sunt forțați prin legea în 

vigoare să achite taxe din care o parte este redistribuită pentru finanțarea unei forme facultative, 

opționale de educație, cea superioară. Or, oricine poate sesiza că nu este corect ca indivizii care 

contribuie la bugetul de stat să fie obligați să finanțeze o activitate care nu este impusă de lege, ci 

se află la libera alegere a oamenilor. Cu alte cuvinte, cum se poate justifica faptul că este în 

interesul cetățenilor care plătesc taxe și impozite să susțină financiar un grup particular de indivizi 
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care ocupă un anumit loc în diviziunea (fie ea și intelectuală a) muncii, și nu un alt grup particular 

de indivizi care ocupă un alt loc în diviziunea muncii?  

S-ar putea răspunde aici că de pe urma muncii celor din mediul universitar, în materie de educație 

și cunoaștere, vor beneficia toți membrii societății românești. Însă nu se poate presupune că toți 

cetățenii care achită taxe și finanțează implicit educația superioară sunt interesați de toate 

domeniile care se studiază și cercetează în universități. Așadar, ar fi mai simplu – și nu s-ar lăsa 

astfel loc de interpretări – dacă cetățenii realmente preocupați de un anume domeniu studiat în 

învățământul superior ar putea alege în ce măsură să îl sprijine financiar, dacă s-ar hotărî să facă 

acest lucru. Prin urmare, propunerea ca învățământul superior să fie privatizat este necesară, pentru 

a ne asigura că interesele cetățenilor, legate de folosirea propriilor resurse, sunt respectate 

întocmai. 

Apoi, privatizarea învățământului superior în România este fezabilă, deoarece ar putea exista mai 

multe surse de finanțare, și nu una singură, reprezentată de veniturile și economiile celor direct 

interesați de educația superioară sau ale apropiaților lor. Dacă universitățile s-ar afla, de exemplu, 

în proprietatea unor asociații private, membrii lor ar putea căuta și găsi fonduri la alte firme sau 

companii private (sau chiar la diverși indivizi) care ar manifesta un interes pentru anumite arii de 

studiu. Prin acest mecanism, persoanele care ar aspira la un parcurs universitar, însă nu și l-ar putea 

finanța din fonduri proprii ar avea totuși șanse la studii superioare.  

Sigur, un efect al acestei măsuri ar putea consta în depunerea unui efort mai mare a acestora din 

urmă, comparativ cu cei care și-ar permite finanțarea din fonduri proprii, pentru a fi dovedi că sunt 

eligibili pentru bursele oferite, în număr limitat, de firmele sau companiile partenere. Însă acest 

efect nu este complet indezirabil, întrucât se poate susține că învățatul din greu nu a dăunat nimănui 

vreodată; chiar dacă cei vizați nu ar obține bursele, ar avea parte totuși de un câștig intelectual, pe 

care l-ar putea fructifica la admiterea de anul viitor. O altă obiecție în acest punct ar putea fi cu 

privire la competiția acerbă pe care ar crea-o măsurile de acest fel, acuzând că această competiție 

ar fi, poate, imorală sau ar exercita efecte negative asupra stimei de sine a celor care vor să fie 

admiși la universitate. 

Mai întâi, aș răspunde că și la momentul actual există o anumită formă de competiție între cei care 

plănuiesc să fie admiși în ciclul studiilor superioare, fiindcă, după cum se știe deja, numărul de 

locuri la orice facultate este limitat. Recunosc însă că ar fi, poate, mai dură competiția în cazul 
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privatizării învățământului superior, dacă se asumă că numărul de locuri oferit de universități s-ar 

reduce, în timp ce numărul candidaților pentru aceste locuri ar rămâne constant. Cu toate acestea, 

conform unui principiu economic ușor de intuit, o concurență mai mare duce la calitatea superioară 

a bunurilor sau serviciilor avute în vedere. Astfel, chiar dacă ar fi mai puțini studenți admiși în 

mediul universitar, ei ar fi, cel mai probabil, mai interesați de studiu și mai bine pregătiți; și poate 

și rezultatele cercetărilor pe care le-ar efectua ulterior cei care s-ar dedica acestei cariere ar fi 

superioare celor din prezent; de pildă, se cunoaște cazul Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), o universitate privată din SUA, recunoscută pentru nivelul deosebit de ridicat al 

performanței. 

Mai mult decât atât, dacă se acceptă că o mare parte din fondurile de care ar dispune universitățile 

ar proveni din resursele viitorilor studenți sau ale familiilor acestora, acest fapt ar reprezenta un 

stimulent pentru cetățeni (cel puțin pentru cei care apreciază educația) să economisească și să se 

pregătească cu mai mult timp înainte pentru posibilul viitor al copiilor sau apropiaților pe care își 

propun să îi susțină. Altfel spus, măsura de privatizare nu ar putea decât să îi responsabilizeze pe 

indivizi.  

Chiar și în cazul în care procesul de responsabilizare nu ar avea loc, iar oamenii nu ar înțelege că 

trebuie să gândească și să plănuiască pe termen lung, și nu de pe o zi pe alta, măcar am ști cu mai 

multă precizie dacă cetățenii sunt interesați cu adevărat de educația superioară. Căci decât să 

presupunem că toți cetățenii sunt preocupați de și înțeleg importanța studiilor superioare (și pe 

acest temei să le impunem contribuția specifică la bugetul de stat), mai bine s-ar (auto)selecta cei 

preocupați cu adevărat, și nu pentru „educația superioară” în general, ci pentru un sector specific 

al ei. 

Admit că un cost destul de semnificativ al acestei măsuri ar fi, probabil, reprezentat de perioada 

de tranziție de la structura actuală a învățământului superior la cea propusă în teza mea. Pentru un 

timp (atât cât ar dura tranziția, cel puțin formal, întrucât informal, în ceea ce privește percepția 

publică și mentalitatea, perioada ar putea fi mai îndelungată), numeroase resurse umane și 

materiale ar fi implicate în acest proces, astfel că alte investiții, în alte domenii, care ar fi putut fi 

realizate cu aceste resurse, ar fi imposibile. Cu alte cuvinte, multe dintre eforturile celor implicați 

s-ar concentra în această direcție, lăsându-le mai puțin timp și energie pentru alte activități. Iar 

rezultatele nu ar fi vizibile imediat, ceea ce, recunosc, i-ar putea descuraja mai ales pe cei care ar 
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lua parte direct la acest proces. Însă, în același timp, cred că beneficiile aduse de privatizarea 

învățământului superior ar depăși, pe termen lung, costurile. De asemenea, pe termen lung ar putea 

fi evaluate concret și rezultatele. Dar cel mai important avantaj ar fi creșterea gradului de libertate 

a cetățenilor (și, implicit, de responsabilitate) și, ca atare, sporirea transparenței în societate, căci 

fiecare ar cunoaște mai bine interesele celorlalți și și-ar putea organiza mai adecvat planurile. 

Desigur, se asumă aici că cei care trăiesc într-o ordine politică democrat-liberală își doresc mai 

multă libertate și sunt capabili să o gestioneze. 

Cu toate acestea, cineva ar putea acuza că o asemenea măsură ar fi periculoasă, în ciuda faptului 

că ar susține că dorește să trăiască într-o ordine politică democrat-liberală, însă înțeleasă ca acel 

tip de ordine politică menită să respecte toate drepturile cetățenești (și chiar să adauge drepturi cu 

fiecare nouă ocazie), mai degrabă decât ca un regim politic al libertății negative. Obiecția ar putea 

fi formulată astfel: după privatizarea învățământului superior urmează privatizarea sistemului de 

sănătate și apoi privatizarea poliției și a celorlalte organe armate ale administrației locale și 

centrale, iar la capătul acestui demers se află anarhia, care este profund indezirabilă. 

În această obiecție fie este vorba de o teamă (într-o anumită măsură justificată) față de 

responsabilitatea sporită care ar rezulta în urma măsurii propuse (așadar, un paralogism), fie este 

vorba de sofismul pantei alunecoase. Dacă prima variantă este corectă, atunci aș răspunde că teama 

va dispărea sau, cel puțin, se va reduce semnificativ, odată ce începem să acceptăm și să practicăm 

responsabilitatea. Spuneam că teama este justificată întrucâtva, deoarece este de înțeles că, pentru 

o populație destul de neobișnuită de-a lungul istoriei cu libertatea alegerii și deciziei și cu 

consecințele ei, responsabilitatea nu este atât de ușor de adoptat în viața de zi cu zi. Dacă, în 

schimb, avem de-a face cu sofismul pantei alunecoase, atunci aș adăuga că nu este deloc clară 

trecerea de la privatizarea învățământului superior la cea a sistemului de sănătate sau la cea a 

poliției. Cred că fiecare propunere în parte trebuie susținută cu argumente, după ce va fi făcută, 

pentru că aceste sectoare publice diferă unele de altele și nu se pot transfera argumentele de la un 

caz la celălalt.  

Cineva mi-ar putea reproșa că am prezentat problema sub forma unei false dileme, argumentând 

că ar exista și o altă modalitate de organizare a învățământului superior, nu doar cele două pe care 

le-am expus în acest eseu. Această modalitate ar fi un sistem semi-privat de studii superioare, în 

cadrul căruia statul ar acoperi o parte din cheltuieli, iar agenții privați o altă parte. Totuși, problema 



 
 

5 
 

inițială rămâne, chiar dacă a fost „diminuată... cantitativ”: cum ne putem asigura că cei care 

contribuie, forțați de lege, cu taxe și impozite la bugetul de stat vor să susțină fie și numai parțial 

educația superioară? Așa cum am încercat să arăt, ne-am putea asigura de acest lucru doar prin 

privatizarea învățământului superior. 

În final, recunosc că probabil pot fi formulate obiecții și mai riguroase la adresa tezei mele sau că 

argumentele pe care le-am menționat pot fi respinse cu altele mai pertinente și mai convingătoare 

decât cele pe care am fost în stare să le anticipez. În ciuda acestui fapt, cred că mi-am susținut teza 

cât mai serios posibil, iar discuția despre privatizarea învățământului superior din România 

rămâne, evident, deschisă.  

 

 

 

 

 

 

 


