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REZUMAT: Finanţarea educaţiei se realizează de 
către diverse niveluri administrative. Autorităţile 
centrale, regionale şi locale redistribuie o parte din 
fondurile pe care le colectează, punându-le la dispoziţia 
altor niveluri administrative (de obicei descentralizate), 
care devin apoi utilizatorii finali ai acestor fonduri.  
Comparând fondurile iniţiale pe nivel administrativ 
nivelurile administrative care le utilizează, se poate face 
o distincţie între autorităţile administrative care 
contribuie şi cele care primesc transferuri financiare. 
Obiectivul principal urmărit în realizarea lucrării a fost  
identificarea surselor de finanțare a învățământului 
preuniversitar european și determinarea gradului de 
autonomie în ceea ce privește administrarea resurselor 
financiare la nivel de unitate școlară. 
Metodologia cercetării-studiu bibliografic și  analiza 
comparativă  a datelor preluate de pe siturile de 
specialitate,a fost studiată literatura de specialitate atât 
românească cât și a țărilor studiate 
Rezultatele cercetării 
Din cercetare rezultă faptul că există o serie de 
particularități ale școlilor pornind de la resursele 
umane implicate în management ,resursele financiare 
alocate diferențiat în fiecare țară analizată autonomia 
școlară ,toate acestea reflectându-se în strategia de 
conducere a școlii. 
 
Cuvinte cheie: finanțarea inițială,costul     unitar,sursele 
de finanțare,fonduri publice    

ABSTRACT: Education funding is done by various levels of 
government. Central, regional and local authorities 
redistribute some of the funds it collects and makes them 
available to other administrative levels (usually decentralized), 
which then become end users of these funds. 
Comparing initial funding administrative, administrative levels 
they use can be made a distinction between administrative 
authorities and those receiving help financial transfers. 
The main objective in carrying out the work was to identify 
sources of funding for European university education and 
determining the degree of autonomy information regarding 
financial resource management in the business school. 
Research Methodology-bibliographical study and comparative 
analysis of data taken from the website of imports specialist, 
Specialized literature was studied both Romanian and 
belonging to the countries studied 
The research 
From the research it appears that there are a number of 
features from the schools involved in the management of 
human resources, financial resources differently in each 
country analyzed school autonomy, all reflected in the school's 
management strategy. 
 
 
 
 
 
Keywords: initial funding, unit cost,funding sources,public 
funds

 
INTRODUCERE 
 
Suma  totală alocată educaţiei, din PIB-ul EU-
27, rămâne constantă, situându-se în jurul 

 
INTRODUCTION 
 
The total amount allocated to education in EU-27 
GDP remains constant, hovering around 5.1%. 
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valorii de 5,1 %. Cu toate acestea, rata medie 
ascunde diferenţe între ţări, unele dintre acestea 
prezentând schimbări semnificative în această 
perioadă. 
Cheltuielile pentru educaţie sunt finanţate prin 
intermediul a două tipuri distincte de surse(1):  
•fonduri publice  
•fonduri private.  
Cheltuielile publice includ toate achiziţiile 
directe de resurse destinate învăţământului şi 
care sunt efectuate în sectorul public (la orice 
nivel administrativ), în timp ce cheltuielile 
private includ plata taxelor de şcolarizare (şi 
toate celelalte plăţi), care sunt efectuate în 
principal de gospodării, întreprinderi şi 
asociaţii non-profit. 
Finanţarea pentru sectorul educaţional provine, 
într-o măsură foarte mare, din fonduri publice. 
Într-adevăr, în toate ţările, din finanţare publică 
se acoperă cel puţin 75 % din cheltuielile 
pentru educaţie, luând în considerare toate 
nivelurile de învăţământ. Chiar dacă este 
redusă, ponderea fondurilor private destinate 
acoperirii cheltuielilor din învăţământ, variază 
în mod semnificativ de la o ţară la alta.  
Procentul din fondurile publice alocat 
acoperirii cheltuielilor din învăţământ este uşor 
sub media EU-27: (87,5 %) în Bulgaria, 
Germania, Cipru, Slovacia şi Marea Britanie.  
Finanţarea privată reprezintă mai mult de 15 % 
din cheltuielile pentru învăţământ, în Bulgaria, 
Cipru, Olanda şi Marea Britanie. 
Ponderea relativă a finanţărilor (publice şi 
private) pentru educaţie este legată şi de gradul 
de autonomie instituţională în privinţa 
colectării de fonduri private, de tipurile de 
resurse pe care şcolile din învăţământul 
obligatoriu le pot acoperi din fonduri private , 
precum şi de metodele de finanţare utilizate de 
şcolile private  din fiecare ţară. 
În unele ţări, şcolile subvenţionate din sectorul 
privat primesc finanţare pentru toate categoriile 
de resurse ca şi cele din sectorul public.Astfel, 
în Belgia, Olanda, Polonia şi Suedia, nu există 
nicio diferenţă între subvenţiile alocate şcolilor 
administrate de autorităţile publice şi sumele 
destinate şcolilor particulare subvenţionate. În 

However, the average hides differences between 
countries, with some showing significant changes 
during this period. 
Education expenditures are financed through two 
distinct sources (1): 
• public funds 
• private funds 
Public expenditure includes all direct purchases of 
resources for education and are made public (at any 
administrative level), while private expenditure 
includes tuition fees (and other payments) are made 
mainly by households, businesses and non-profit 
associations. 
Funding for education sector comes in greatly from 
public funds. Indeed, in all countries of public 
funding is covered at least 75% of education 
expenditure, taking into account all levels of 
education. Even if small, the share of private funds 
to cover the costs of education vary significantly 
from country to country. 
Percentage of public funds allocated to cover the 
costs of education is slightly below the EU-27 
average (87.5%) in Bulgaria, Germany, Cyprus, 
Slovakia and the UK. 
Private funding represents more than 15% of 
education spendingin Bulgaria, Cyprus, the 
Netherlands and the UK. 
Relative share of funding (public and private) 
education is linked to the degree of institutional 
autonomy in terms of private fundraising, the types 
of resources that schools can meet mandatory private 
funds and funding methods used in private schools 
in each country. 
In some countries, private subsidized schools receive 
funding for all categories of resources as the public 
sector. Thus, in Belgium, the Netherlands, Poland 
and Sweden, there is no difference between grants 
for schools operated by public authorities and 
amounts for subsidized private schools. Similarly, in 
Finland, the same principles apply in school 
financing policy in the public and private sectors to 
the subsidized. 
Czech Republic, Denmark, Germany, Spain, Italy - 
primary schools - Cyprus and Luxembourg and 
Romania offer subsidies to private schools. Amounts 
representing the grant and calculation methods differ 
from those applied to public-sector schools, 
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mod asemănător, în Finlanda, aceleaşi principii 
se aplică şi în politica de finanţare a şcolilor 
din sectorul public şi a celor din sectoarele 
private subvenţionate. 
Republica Cehă, Danemarca, Germania, 
Spania, Italia – pentru şcolile primare – Cipru 
şi Luxemburg şi România oferă subvenţii 
şcolilor private. Sumele care reprezintă 
subvenţia şi metodele de calcul 
diferă de cele aplicate în cazul şcolilor din 
sectorul public, indiferent de categoria de 
resurse implicată. În anumite cazuri, subvenţia 
este echivalentă cu un procent fix din suma 
alocată pentru şcolile din sectorul public. 
În 12 ţări europene, şcolile private primesc o 
subvenţie a cărei metodă de calcul este similară 
cu cea folosită pentru unele şcoli din sectorul 
public, pentru diferite categorii (cadre 
didactice, sau 
întregul personal şi/sau resursele operaţionale). 
În general, şcolile private subvenţionate 
primesc finanţare direct de la autorităţile 
centrale. Aceasta înseamnă că sursa de 
finanţare diferă în toate ţările în care 
autorităţile locale contribuie la finanţarea uneia 
sau a mai multor categorii specifice de resurse 
şcolare . 
 În Estonia şi Suedia, autorităţile locale sunt 
responsabile pentru finanţarea atât a şcolilor 
private subvenţionate, cât şi a şcolilor din 
sectorul public. În Olanda, şcolile private 
subvenţionate şi şcolile din sectorul public sunt 
finanţate de aceleaşi autorităţi publice. 
Cheltuielile publice pentru educaţie, pe niveluri 
educaţionale, diferă de la o ţară la alta, în 
funcţie de diverşi factori, inclusiv de durata 
fiecărui nivel , precum şi de ratele de 
participare pentru nivelurile ulterioare 
învăţământului obligatoriu . Nivelurile de 
învăţământ care acoperă educaţia obligatorie 
(în majoritatea ţărilor primar şi secundar 
inferior) şi schimbările demografice, au de 
asemenea impact, dar cu efect 
întârziat.Cheltuielile din multe ţări nu pot fi 
defalcate integral pe niveluri educaţionale, 
acest indicator nu ia în considerare numărul de 
elevi şi nu oferă nicio informaţie cu privire la 

regardless of resource category involved. In some 
cases, the subsidy is equivalent to a fixed percentage 
of the amount allocated to public sector schools. 
In 12 European countries, private schools receive a 
subsidy whose calculation method is similar to that 
used for some public sector schools for different 
categories (staff, or all staff and / or operational 
resources). 
In general, subsidized private schools receive 
funding directly from central government. This 
means that funding sources differ in all countries 
where local authorities contribute to one or more 
specific categories of school resources. 
In Estonia and Sweden, local authorities are 
responsible for funding the subsidized private 
schools and schools in the public sector. In the 
Netherlands, subsidized private schools and public 
schools are funded by the same authority. 
Public expenditure on education by education levels 
vary from country to country, depending on various 
factors, including the duration of each level, and 
participation rates for post compulsory education 
levels. Educational levels covering compulsory 
education (in most countries primary and lower 
secondary) and demographic changes also have an 
impact, but with a delayed effect. Spending in many 
countries can not be fully broken down by 
educational level, this indicator does not take into 
account the number of students and provides no 
information on unit cost per pupil. 
In almost all European countries, total public 
expenditure on secondary education costs are 
proportionally higher than the GDP with other levels 
of education, but never exceeding 3.1% (Cyprus). In 
Bulgaria, Greece, Spain, Luxembourg, Malta, 
Romania, Slovenia, Slovakia is below 2% of GDP. 
Total public expenditure on primary education is 
generally below 2% of GDP, except Slovenia. 
At the level of European countries (EU-27), the 
share of GDP that represents spendings allocated to 
primary education  is almost identical (1.2%). This 
rule applies to Spain, France, Hungary, the 
Netherlands and Sweden. 
Public sector finances educational expenditure by 
assuming direct responsibility for current 
expenditure and capital expenditure of schools 
(direct public financing of educational institutions) 
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costul unitar pe elev. 
În aproape toate ţările europene, totalul 
cheltuielilor publice alocate învăţământului 
secundar, sunt proporţional mai mari decât 
cheltuielile din PIB cu alte niveluri de 
învăţământ, dar niciodată nu depăşesc 3,1 % 
(Cipru). În Bulgaria, Grecia, Spania, 
Luxemburg, Malta, România, Slovenia, 
Slovacia se situează sub 2 % din PIB. Totalul 
cheltuielilor publice pentru învăţământul 
primar se află în general sub 2 % din PIB, cu 
excepţia Sloveniei . 
La nivelul ţărilor europene (EU-27), cota din 
PIB care reprezintă cheltuielile alocate 
învăţământului primar  este aproape identică 
(1,2 %). Această regulă se aplică şi în Spania, 
Franţa, Ungaria, Olanda şi Suedia.  
Sectorul public finanţează cheltuielile pentru 
educaţie, prin asumarea responsabilităţii 
directe pentru cheltuielile curente şi cheltuielile 
de capital ale şcolilor (finanţarea publică 
directă a instituţiilor de învăţământ), fie prin 
acordarea de sprijin pentru elevi şi familiile 
acestora (subvenţii şi împrumuturi din sectorul 
public), precum şi prin subvenţionarea 
activităţilor de 
formare din sectorul privat sau din asociaţii 
non-profit (transferuri către gospodării şi 
firme). Finanţarea publică directă a instituţiilor 
de învăţământ şi transferurile către gospodării 
şi firme sunt incluse în totalul cheltuielilor 
publice pentru educaţie. 
Cheltuielile publice pentru educaţie în 
învățământul  preuniversitar românesc se 
situeaza mult sub nivelul nevoilor, ceea ce se 
reflecta în : 
•nivelul scazut de salarizare a cadrelor 
didactice 
• starea precara a nimobilelor şcolare 
•dotarea scolilor  
•capacitatea sistemului de a asigura 
monitorizarea şi sustenabilitatea reformelor 
implementate prin programele Uniunii 
Europene şi finantari ale organismelor bancare 
internationale. 
 
 

or by providing support for students and their 
families (public-sector grants and loans and by 
subsidizing activities training of private sector or 
non-profit associations (transfers to households and 
firms). Direct public funding of educational 
institutions and transfers to households and firms are 
included in total public expenditure on education. 
Public expenditure on education in Romanian pre-
university education is well below the needs, which 
is reflected in: 
           • Low teacher salaries 
           • poor condition of school buildings 
           • Equipping schools 
           • the capacity to ensure monitoring and 
sustainability of reforms implemented by EU 
programs and funding of international banking 
organizations. 
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   1. SURSELE  DE  FINANŢARE  A  
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR  
EUROPEAN 

 
În aproape toate ţările fondurile pentru educaţie 
sunt utilizate în mod direct, la nivelul 
autorităţilor centrale sau a celor locale. 
Gestionarea resurselor financiare este mai 
centralizată în Irlanda, Grecia, Franţa, Italia, 
Cipru, Malta, Olanda, Portugalia și Slovenia 
unde mai mult de 70 % din resurse sunt puse la 
dispoziţie şi folosite de către autoritatea 
centrală. 
În doar patru ţări, principalii finanţatori şi 
utilizatori de bugete educaţionale se situează la 
nivelul autorităţilor regionale (Belgia, 
Germania, Spania şi într-o măsură mai mică, 
Republica Cehă), ţări în care mai mult de 70 % 
din fondurile alocate învăţământului (45,5 % în 
Republica Cehă) sunt colectate şi cheltuite la 
nivel regional. În trei din aceste ţări, instituţiile 
regionale (Comunităţile din Belgia, 
Comunităţile Autonome din Spania şi 
Landurile din Germania) constituie cel mai 
înalt nivel de autoritate din învăţământ. 
În Austria, situaţia este puţin mai complexă – 
aproape 75 % dintre resurse sunt colectate prin 
contribuţia autorităţilor centrale, care pot 
cheltui doar 53 % din fondurile disponibile. În 
Estonia, Slovacia şi Finlanda, autorităţile 
centrale furnizează o mare parte din resurse, 
dar utilizează mai puţin de 40 %. 
Finanţarea educaţiei este mai descentralizată în 
Letonia, Lituania, Polonia, România, Marea 
Britanie .În aceste ţări, autorităţile locale sunt 
cele care oferă şi consumă cea mai mare parte a 
resurselor financiare alocate educaţiei. Acest 
lucru se datorează structurii organizatorice a 
sistemului educaţional din aceste ţări şi faptului 
că autorităţile regionale nu sunt implicate (cu 
excepţia Poloniei). 
Cele mai importante transferuri între nivelul 
central şi cel regional sau local sunt întâlnite în 
Bulgaria, Estonia, Ungaria, Slovacia şi 
Finlanda, precum şi, într-o măsură mai mică, în 
Irlanda, Olanda şi Austria. Există foarte puţine 
transferuri în alte ţări. 

1. SOURCES OF EUROPEAN 
PREUNIVERSITY EDUCATION FUNDING  
 
 
In almost all countries for education funds are used 
directly in the central or the local authorities. 
Management of financial resources is centralized in 
Ireland, Greece, France, Italy, Cyprus, Malta, 
Netherlands, Portugal and Slovenia where more than 
70% of resources are made available and used by the 
central authority. 
In only four countries, major donors and users of 
educational budgets are at the regional level 
(Belgium, Germany, Spain and to a lesser extent, the 
Czech Republic), countries where more than 70% of 
the funds allocated to education (45 5% in the Czech 
Republic) are collected and spent at regional level. 
In three of these countries, regional institutions 
(Communities of Belgium, the Autonomous 
Communities of Spain and the Länder in Germany) 
is the highest level of authority in education. 
In Austria, the situation is slightly more complex - 
almost 75% of the resources are gathered by helping 
the central government that can spend only 53% of 
available funds. In Estonia, Slovakia and Finland, 
the central government provides a lot of resources, 
but uses less than 40%. 
Education funding is decentralized in Latvia, 
Lithuania, Poland, Romania, United Kingdom. In 
these countries, local authorities are providing and 
consuming most of the financial resources allocated 
to education. This is due to the organizational 
structure of the education system in these countries 
and that regional authorities are involved (except 
Poland). 
The most important transfers between the central and 
the regional and local levels are found in Bulgaria, 
Estonia, Hungary, Slovakia and Finland, and to a 
lesser extent, Ireland, the Netherlands and Austria. 
There are very few transfers in other countries. 
Overall annual unit cost per student has an average 
of 5.748 EUR PCS (*) in the EU-27 varies greatly 
from country to country. 
Annual expenditure per pupil in public sector 
institutions measures how a student assigned to 
central, regional and local households and other 
private entities (productive sector and non-profit 
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Costul unitar anual global pe elev care prezintă 
o medie de 5.748 EUR PCS (*) în EU-27, 
variază foarte mult de la o ţară la alta. 
 

organizations). 
Annual expenses include personnel costs, current 
expenditure and capital expenditure. 
Calculated by dividing the total annual expenditure 
equivalent number of students enrolled in full-time 
programs. 
The figures represent annual spendings _ were 
converted into purchasing power standard PCS - to 
eliminate price differences between countries. PCS 
is estimated based on the euro. 
A group of countries (Bulgaria, Estonia, Latvia, 
Lithuania, Malta, Poland, Romania and Slovakia) is 
characterized by the unit cost per pupil, which is 
relatively modest compared with the EU average and 
not exceed 4.000 EUR PPS (from Romania, costs 
1.467 EUR and Poland, with 3.278 EUR). 
 

Tabel 1.Costul  unitar pentru fiecare elev poate varia în proporţie de 1:4 
sursa:Eurydice,Date cheie privind educația europeană în anul 2011 

Table 1.Unit cost per student can vary in proportion of 1:4 
Source: Eurydice, Key Data on Education in Europe 2011 
 

 EU-27            BE     BG     CZ     DK     DE        EE     IE     EL       ES    FR    IT      CY    LV         LT 
      49,0              18,3    93,0   34,8    41,3    11,7    71,2   98,6   92,3  12,6   76,5   82    100     32,6   36,9 
 
                           LU      HU     MT      NL    AT        PL     PT    RO      SI     SK      FI     SE   UK  
 
                          75,3     70     100     92,3   74,7    23,5   93,6   34,1    82,1    75,8   56,5   :      36 
 

 EU-27            BE     BG     CZ     DK     DE        EE     IE     EL       ES    FR    IT      CY    LV         LT 
45,7                    18,0    46,8  34,8   44,4    8,7       35,4    84,1  89,3   11,9   75,1  81    100    32,6     36,8 
 
                            LU      HU     MT      NL    AT        PL     PT    RO      SI     SK      FI     SE   UK  
                            71,0    34     100     85,0    53,4    22      93,6    34,1    81,2  39.6   31,2   :      36 

   Initial Funding                          Final Funding 
 

Cheltuielile anuale pe elev din instituţiile din 
sectorul public  măsoară cât alocă pentru un 
elev administraţia centrală, regională şi locală, 
gospodăriile şi celelalte organisme private (din 
sectorul productiv şi organizaţii non-profit). 
Cheltuielile anuale includ cheltuielile de 
personal, cheltuieli curente şi cheltuieli de 
capital. 
Indicatorul a fost calculat prin împărţirea sumei 
totale a cheltuielilor anuale la numărul 
echivalent de elevi înscrişi în programe cu 
frecvenţă integrală. 
Cifrele reprezentând cheltuielile anuale au fost 
convertite în putere de cumpărare standard 

There is a second group of countries where unit costs 
ranging from 7,000 - 8.000 EUR PPS, Belgium, 
Spain, Cyprus, the Netherlands, Sweden and to a 
lesser extent, Ireland, France and Italy (just under 
this amount) . 
In a third group, unit costs are higher than 8.000 
EUR PPS in Denmark or Luxembourg, amounts far 
exceed 14.000 EUR PPS, per pupil / student. 
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PCS –  pentru eliminarea diferenţelor de 
preţuri între ţări. PCS se estimează pe baza 
monedei euro. 
Un grup de ţări (Bulgaria, Estonia, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia, România şi Slovacia) 
este caracterizat prin costuri unitare pe elev, 
care sunt relativ modeste în comparaţie cu 
media comunitară şi nu depăşesc 4.000 EUR 
PCS (începând cu România, cu costuri de 
1.467 EUR şi Polonia, cu 3.278 EUR). 
Există un al doilea grup de ţări, în care 
costurile unitare variază de la 7.000 – 8.000 
EUR PCS, respectiv Belgia, Spania, Cipru, 
Olanda, Suedia  şi într-o măsură mai mică, 
Irlanda, Franţa şi Italia (puţin sub această 
sumă). 
 

 
E27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY 
5,7 7,5 2,1 4,5 8,3 6 3,3 6,8 4,6 7,1 6,7 6,8 7,9 
   Lv LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK 
  2,9 2,8 14 4 2,6 7  3,3 5,2 1,5 6,4 3 6,4 7,4 6,4 
               

 

Figura 1. Cheltuielile anuale în instituţiile din sectorul public  pe elev în mii EUR PCS, anul 2011 ,Sursa: Eurostat, UOE şi 
Conturile Naţionale   14 dec 2011 

Figure 1. Annual expenditure in public sector institutions per student in thousand EUR PPS, 2011
  
2. DECIZIA PRIVIND FINANȚAREA  
UNITĂȚILOR ȘCOLARE 
 
Sistemele  şcolare europene lasă la latitudinea 
şcolilor multe decizii legate de finanţarea lor. 
În ceea ce privește finanţarea publică şi privată, 
cel mai obişnuit model de luare a deciziei este 
că atât directorii cât şi corpurile de 
management din şcoală să fie implicate în 

 
2. DECISION ON THE FINANCING OF 
SCHOOLS 
 
European school systems schools leaves many 
decisions regarding their funding. In terms of public 
and private funding, the most common model of 
decision making is that both directors and school 
management bodies to be involved in decision 
making. Proceedings information regarding 
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luarea deciziei. Procedurile în ceea ce privește 
luarea deciziilor privind finanțarea școlii 
variază în funcţie de situaţiile specifice:(2) 

• propunerile înaintate de director 
pot necesita aprobarea corpului 
de management al şcolii  

• directorul trebuie să aprobe 
deciziile luate de corpul de 
management al şcolii.  

 
În Anglia, Irlanda de Nord , corpurile de 
management al şcolii stabilesc întregul cadru 
strategic pentru managementul financiar al 
şcolii şi hotărăsc câtă putere de decizie 
financiară deleagă către director. 
În Belgia (comunitatea flamandă),Anglia și 
Slovenia atât directorii cât şi corpurile de 
management din şcoală dețin, un rol important 
în luarea deciziei în şcoală pentru toate 
problemele legate de finanţare. 
Directorul are responsabilitatea pentru 
conducerea şi managementul şcolii şi ia decizii 
financiare în cadrul strategic stabilit de corpul 
de management. Aprobarea planului de buget 
anual schiţat de director este realizată de 
corpurile de management al şcolii.  
În Spania, unde şcolile iau decizii atât în 
privinţa finanţării publice cât şi private 
conducerea şcolii, alcătuită din director, 
director adjunct şi secretar, întotdeauna are 
responsabilitate deplină. 
În luarea  deciziilor privind finanțarea școlii în 
Germania, Malta, Austria şi Regatul Unit 
(Scoţia), profesorii joacă doar un rol formal şi 
întotdeauna le iau împreună cu directorii, 
niciodată singuri. Directorul are 
responsabilitate deplină pentru toate sau 
aproape toate domeniile financiare în foarte 
puţine ţări. Este cazul în  state membre cum ar 
fi Estonia, Ungaria şi Slovacia. 
În ceea ce privește fondurile publice și dotarea 
cu echipamente responsibilitatea pentru luarea 
deciziei în şcoli diferă adesea în funcţie de 
modul de utilizare a bugetului: 

• dacă este pentru cheltuieli de capital şi 
achiziţii 

•  pentru cheltuieli operaţionale 

decisions on school funding varies depending on 
specific situations(2): 
           • proposals made by the Director may require 
approval of school management body 
           • Director must approve decisions made by 
the school management body. 
In England, Northern Ireland, school management 
bodies established throughout the strategic 
framework for the financial management of the 
school and decide how much financial decision-
making power delegated by the Director. 
In Belgium (Flemish Community), England and 
Slovenia both directors and school management 
bodies have a role in deciding all matters relating to 
school funding. 
The Director is responsible for leadership and school 
management and financial decisions in the strategic 
management body established. Approval of the 
annual budget plan outlined by director is done by 
school management bodies. 
In Spain, where schools take decisions in funding 
both in public and private school board, made up of 
director, deputy director and secretary always takes 
full responsibility. 
In making decisions on school funding in Germany, 
Malta, Austria and the United Kingdom (Scotland), 
teachers play only a formal role and always take 
them with directors, never alone. Director has full 
responsibility for all or almost all financial areas in 
very few countries. Applicable in Member States 
such as Estonia, Hungary and Slovakia. 
Regarding public funding and provision of 
equipment, responsibility for decision making in 
schools often differ depending on the use of the 
budget: 
           • if the capital expenditure and acquisitions 
           • operational expenses 
           • the purchase of computer equipment. 
School systems in Romania and Cyprus are the only 
ones where no public funding decision is taken at 
school level. 
Schools are often responsible for taking decisions 
related to operating expenses and the purchase of 
equipment for computers than for capital 
expenditure decisions and purchases. 
In schools, directors almost always assume 
responsibility for decisions. They work together with 
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•  pentru achiziţionarea de echipamente 
pentru computere.  

Sistemele  şcolare din Romania şi din Cipru 
sunt singurele în care nicio decizie de finanţare 
publică nu se ia la nivelul şcolii. 
Şcolile sunt mai adesea responsabile pentru 
luarea deciziilor legate de cheltuielile 
operaţionale şi de achiziţionarea 
echipamentelor pentru computere decat pentru 
deciziile de cheltuieli de capital şi achiziţii.  
În cadrul şcolilor, directorii îşi asumă aproape 
întotdeauna responsabilitatea deciziilor. Ei 
acţionează împreună cu profesorii în Bulgaria, 
Germania, Malta, Austria şi Regatul Unit 
(Scoţia) şi de unii singuri în Belgia (şcolile 
pentru care comunităţile franceză şi germană 
sunt direct responsabile), în Ţările Baltice, 
Ungaria, Slovacia şi Finlanda.  
Corpurile de management din şcoală joacă un 
rol în procesul de luare a deciziei pentru unele 
din aceste domenii în aproape jumătate dintre 
ţări şi au responsabilitate deplină în Spania 
pentru toate domeniile de finanţare publică . 

• Austria: Figura arată situaţia 
Hauptschule şi la ISCED 1.În 
Allgemein bildende höhere Schule, 
profesorii şi directorul iau deciziile 
împreună şi îşi supun propunerea 
aprobării autorităţii educaţionale. 

• Belgia (BE fr, BE de):  
(a) se referă la şcoli pentru care Comunitatea 
este direct responsabilă şi ministerul este 
autoritatea responsabilă;  
(b) se referă la şcoli din sectorul subvenţionat 
public şi privat. În sectorul subvenţionat, 
autoritatea responsabilă este considerată a fi 
corpul de management axat pe şcoli. 
-Belgia (BE de):  
În şcolile pentru care răspunde Comunitatea, 
responsabilitatea directorului de a lua deciziile 
pentru cheltuielile de capital sunt limitate la 
câteva. 
•Bulgaria: Şcolile au autonomie pentru unele 
cheltuieli operaţionale. 
•Danemarca: Municipalităţile îşi pot delega 
autoritatea către şcoli în toate domeniile de 
decizie. 

teachers in Bulgaria, Germany, Malta, Austria and 
the United Kingdom (Scotland) and by themselves in 
Belgium (schools for French and German 
communities are directly responsible), the Baltic 
States, Hungary, Slovakia and Finland. 
School management bodies play a role in the 
decision-making process for some of these areas 
almost half of the countries and in Spain they have 
full responsibility for all areas of public finance. 
• Austria: Figure showing the Hauptschule and 
ISCED 1.For Allgemein bildende höhere Schule, 
teachers and the director make decisions together 
and submit their proposal approved education 
authority. 
• Belgium (BE fr, BE de): 
(a) refers to schools for which the Community is 
directly responsible and ministry is responsible; 
(b) refers to schools from subsidized public and 
private sector. Subsidized sector, authority is 
considered to be focused on school management 
body. 
-Belgium (BE de): 
In schools that meet the Community Director 
responsibility to make decisions for capital 
expenditures are limited to a few. 
• Bulgaria: Schools have autonomy for some 
operating expenses. 
• Denmark: Municipalities may delegate authority to 
schools in all areas of decision. 
• Finland: The responsibility for purchasing 
computer equipment is based on acquisition cost. 
Municipalities may delegate authority to schools on 
operating expenses and purchases of computer 
equipment. 
• Ireland and France: At ISCED 1 any area of 
decision is the responsibility of the school. 
• Netherlands: Every school has its competent 
authority (bevoegd gezag) which may be responsible 
for a school (known limbammaternă eenpitters) or 
more schools (eg Ons Middelbaar Onderwijs 
Brabant province). 
It has responsibility in all cases but it can delegate 
the power of decision to the school principal or 
school management. This delegation should be 
introduced in status management. Formal authority 
is responsible for all and practically it is not possible 
to show which tasks are delegated or not. 
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•Finlanda:responsabilitatea pentru 
achiziţionarea echipamentelor pentru 
computere este în funcţie de costul 
achiziţiei.Municipalităţile îşi pot delega 
autoritatea către şcoli în privinţa cheltuielilor 
operaţionale şi achiziţiilor de echipamente 
pentru computere. 
Irlanda şi Franţa: La ISCED 1 niciun •domeniu 
de decizie nu este în responsabilitatea şcolii. 
•Olanda:Fiecare şcoală are autoritatea ei 
competentă (bevoegd gezag) care poate fi 
responsabilă pentru o şcoală (în limba 
mmaternă cunoscute ca eenpitters) sau pentru 
mai multe şcoli (de exemplu Ons Middelbaar 
Onderwijs în provincia Brabant). 
Formal, autoritatea competentă este 
responsabilă pentru toate şi practic nu este 
posibil să arăţi care sarcini sunt delegate sau 
nu. 
• Slovacia:Directorul şi finanţatorul răspund 
împreună pentru cheltuielile de capital sau 
achiziţii şi pentru cheltuielile operaţionale. 

 
3. UTILIZAREA  BUGETULUI  PENTRU  
PLATA  SUPLIMENTARĂ  A 
PROFESORILOR 
Pentru  activităţile peste program şi/sau sarcini 
şi responsabilităţi nestipulate în contractul de 
muncă, acordarea de plăţi salariale 
suplimentare profesorilor este decizia şcolii în 
aproape jumătate dintre sistemele şcolare. În 
cadrul şcolilor este adesea decizia 
directorilor.(3)  
• În Anglia şi în Italia în privinţa plăţilor 
suplimentare pentru sarcini în plus, corpul de 
management al şcolii este implicat în decizii 
alături de director. 
• În Belgia (comunitatea germană), directorul 
ia deciziile pentru plăţi salariale suplimentare 
pentru orele peste program care nu pot fi 
evitate şi care sunt apoi analizate de minister. 
• La  luarea deciziilor pentru plata orelor 
suplimentare profesorii participă în Grecia şi 
Letonia şi la luarea deciziilor pentru plata 
suplimentară pentru sarcini în plus în Letonia 
şi Ungaria. 
• Romania ,alături de Irlanda este singura ţară 

 • Slovakia: The Director and sponsor are jointly 
responsible for capital expenditures or acquisitions 
and operating expenses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. USING THE BUDGET FOR THE 
ADDITIONAL PAYMENT OF TEACHERS 
 
To work overtime and / or nestipulate tasks and 
responsibilities in the employment contract, giving 
teachers additional salary payments is the school  
decision in nearly half of school systems. Within 
schools it is often the directors decision.(3) 
 • In England and Italy on additional payments for 
extra duties, school management body is involved in 
decisions jointly with the Director. 
 • In Belgium (German Community), the Director 
shall take decisions on additional salary payments 
for overtime that can not be avoided and are then 
analyzed by the ministry. 
 • In deciding for the overtime payment teachers 
participate in Greece and Latvia and decision 
making additional payment for additional duties in 
Latvia and Hungary. 
 • Romania, along with Ireland is the only country 
where school management body (Board of 
Directors) has full responsibility for these decisions 
subject to approval by the County School 
Inspectorate 
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unde corpul de management al şcolii (Consiliul 
de Administraţie) are responsabilitate deplină 
pentru aceste decizii supuse aprobării 
Inspectoratului Judeţean Şcolar. 
• Belgia (BE fr, BE de): -autoritatea 
responsabilă este considerată a fi corpul de 
management axat pe şcoli. 
• Irlanda: La ISCED 1, niciun domeniu de 
decizie nu este în responsabilitatea şcolii. 
• Finlanda: Deciziile pentru plăţile salariale 
suplimentare pot fi delegate către şcoli. 
• Suedia: Şcolile urmează acordurile şi 
regulamentele aplicabile pe piaţa muncii. 
Corpurile de management ale şcolilor joacă un 
rol mai puternic în ţări ca Belgia, Spania, 
Irlanda (ISCED 2), Italia, Romania şi Anglia. 
Modul  în care deciziile sunt luate în şcoală 
este clar influenţat de natura deciziei, deşi rolul 
esenţial jucat de director este evident în multe 
– dar nu în toate- sistemele şcolare.Profesorii 
au mai puţină responsabilitate pentru 
managementul resurselor umane şi pentru 
deciziile de finanţare şi contribuie la aceste 
decizii doar în cateva sisteme. 

 
CONCLUZII 
Din cercetarea efectuată reiese faptul că  
majoritatea sistemelor de învăţământ europene 
au optat pentru mai multă autonomie şi pentru 
managementul direct al resurselor pe bază de 
obiective şi de responsabilităţi clare, asumate 
la nivelul instituţiilor de învăţământ 
Referitor la managementul financiar  trebuie să 
aibă autonomie totală și responsabilitatea de a 
atrage fonduri extrabugetare.Această cerință se 
aliniază la standardele impuse de Uniunea 
Europeană învățământului. 
 
BIBLIOGRAFIE  
1.Dogaru I.,Formula de finanțare a 
învățământului preuniversitar,Editura 
Economică,București,2002 
2.Eurydice-Rețeaua de informații despre 
educație din Europa,Date cheie privind 
educația europeană în anul 2011 
3 Neacşu I., Felea Ghe,Documente privind 
evaluarea instituțională a 

• Belgium (BE fr, BE de):-authority is considered to 
be focused on school management body. 
• Ireland: At ISCED 1, no area of decision is the 
responsibility of the school. 
• Finland: additional wage payments decisions may 
be delegated to schools. 
 • Sweden: Schools are agreements and labor market 
regulations. 
Management bodies of schools play a stronger role 
in countries such as Belgium, in Spain, Ireland 
(ISCED 2), Italy, Romania and England. How 
decisions are made in schools is clearly influenced 
by the nature of the decision, 
although the essential role played by the director is 
evident in many - but not all-school systems. 
Teachers have less responsibility for the human 
resources and financing decisions and contribute to 
these decisions only in some systems. 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
The research show that most European educational 
systems have opted for more autonomy and direct 
management of resources based on clear objectives 
and responsibilities assumed at school level. 
On financial management it should have full 
autonomy and responsibility to raise extra funds. 
This requirement is in line with the standards 
imposed by EU education. 
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