Creșterea taxei de cămin în centrele universitare din Romania
- Analiză realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România Context
Anul universitar 2012-2013 aduce majorări semnificative pentru studenţi în ceea ce priveşte
regia de cămin. ANOSR a analizat situatia acestor creșteri ale taxelor de camine în principalele
centre universitare din România.
Educaţia reprezintă o prioritate naţională, conform Legii nr 1/2011 a Educaţiei Naţionale (LEN), iar
finanţarea acesteia denotă responsabilitatea cu este tratat acest domeniu.
În acest context, ANOSR a subliniat de mai multe ori importanţa eficientizării modalităţii de
cheltuire a fondurilor din Învăţământul Superior astfel încât să răspundă cât mai eficient nevoilor
studenţilor şi să susţină o strategie a României către atingerea obiectivelor asumate la nivel
naţional şi internaţional.
Problema semnalată
Creşterea preţurilor utilităţilor, creşterea TVA-ului precum şi fluctuaţia anuală a inflaţiei,
aspecte ce NU se regăsesc într-o creştere a valorii subvenţiei pentru cămine-cantine.
Aceste subvenţii nu au crescut de cel puţin 5 ani conform datelor furnizate de MECTS, iar
creşterile menţionate anterior s-au reflectat în creşteri ale taxelor pentru cămine. Datele
furnizate de Institutul Național de Statistică pentru perioada 2007 – 2011 arată creșteri
semnificative ale Indicelui Preț de Consum, care măsoară evoluția de ansamblu a mărfurilor
cumpărate și a serviciilor utilizate de către populație, printre care unele dintre cele mai importante
elemente luate în calcul în categoria de cheltuieli cu căminul: energie electrică, termică,
salubrizare și a altele.
În continuare este prezentată o analiză a creșterii taxelor pentru cămine în 18 universități,
realizată pe baza informațiilor furnizate de organizațiile studențești din țară. În aproape jumătate
din universități s-au decis sau propus creșteri ale taxelor de cămin cu până la 50 RON!
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În urma acestei analizei a reieșit că numai în acest an un număr de 8 universități din cele 18, din
principalele centre universitare din Romania, având un număr de 23654 beneficiari de
subvenția cămine cantine au crescut sau intenționează să crească taxele universitare cu 25
RON, în medie, reprezentând o majorare de aproximativ 20% a regiei de camin.
Această creştere se răsfrânge în final asupra studenţilor şi a familiilor lor, prin creşterile regiilor de
cămin pe care ei trebuie să le plătească, întrucât aceste regii sunt calculate, conform LEN, prin
diferenţă între cheltuielile cu căminele şi subvenţia de cămine-cantine primită din bugetul de stat.
Presiunea impusă studenţilor se traduce prin rata de abandon şcolar dar şi prin numărul celor
care apelează la locuri de muncă part-time sau full-time pentru a se întreţine (aproximativ 25%
din studenţi – conform datelor studiului “Nevoile sociale ale studenţilor – o prioritate ce necesită
soluții” realizat de ANOSR în 2011, prin chestionarea a aproximativ 20.000 de studenți).

Solutii propuse de ANOSR
Creşterea subvenţiei pentru cămine-cantine cu 30% din valoarea actuală, sumă care să
acopere creșterea costurilor înregistrate în ultimii 5 ani. O creștere de 30% ar putea acoperi
această diferenţă, pentru moment, şi ar însemna o alocare suplimentară de doar 0,007% din
PIB către educaţie. Beneficiul evident ar fi scăderea în consencinţă a regiilor de cămin, adică a
taxelor plătite de către studenţi pentru completarea până la acoperirea cheltuielilor aferente
căminelor. Astfel, s-ar reduce din presiunea financiară ce apasă pe umerii studenţilor şi a familiilor
acestora şi pe termen lung ar duce la scăderea numărului studenţilor care aleg să lucreze în regim
full-time sau part-time pentru a se întreţine şi ar creşte numărul de studenţi înmatriculaţi provenind
din familii socio-economic defavorizate

