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REZUMAT. Lucrarea prezintă, sintetic, deosebirile dintre conceptele „eficienţă” şi „eficienţă educaţională” şi face un studiu al 
principalilor indicatori de evaluare a eficienţei  invetiţiilor în tehnologii educaţionale moderne, la nivelul unei facultăţi tehnice. Pentru 
optimizarea investiţiilor educaţionale a fost utilizată modelarea simulativă organizaţională a Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie a 
Universităţii din Piteşti, pe o perioadă de 16 ani (patru cicluri universitare). Au fost analizaţi atât unii indicatori sintetici, ponderea 
investiţiilor în tehnologii de laborator, ponderea investiţiilor în tehnologii electronice de procesare a informaţiei (de înaltă performanţă), 
cât şi indicatori analitici, valoare investiţiilor în tehnologii de laborator / student, valoarea investiţiilor în tehnologii de înaltă performanţă. 
 
Cuvinte cheie: eficienţă, eficienţă educaţională, indicator de eficienţă, tehnologii educaţionale moderne, optimizare prin modelare 
simulativă organizaţională. 
 
ABSTRACT. This paper presents, synthetic, differences between the concepts of “efficiency” and “educational efficiency” and make a 
study of the main indicators for assessing the efficiecy  of investments in modern  educational technology at the level of a technical 
colleges. To optimize the educational investment an organizational simulation modeling was used to Faculty of Mechanics and 
Technology, University of Pitesti, a period of 16 years (four academic courses). Some indicators were analyzed both synthetic (the share 
of investments in laboratory technology, the share of investments in electronic information processing technologies (high 
performance)...) and analytical indicators ( value of investments in laboratory technology / student, the investment value in high 
technology performance). 
 
Keywords: efficiency, educational efficiency, indicator of efficiency, modern educational technology, optimization through 
organizational  simulation  modelling. 
 

1. EFICIENŢĂ ŞI EFICIENŢĂ 
EDUCAŢIONALĂ 

Conform dicţionarului Larousse, noţiunea „eficacitate” 
se referă la caracteristica unui bun economic de a produce 
efectul aşteptat sau a unei activităţi de a ajunge la rezultate 
utile. În acelaşi timp, prin „eficienţă” se înţelege trăsătura 
unui lucru de a înregistra rezultate bune. 

În viziune clasică, evaluarea eficienţei pune accentul pe 
efectele înregistrate, fără a lua în considerare eforturile 
depuse, abordare întâlnită în special în sfera social-
culturală, acolo unde omul este atât subiectul  cât şi 
obiectul respectivei activităţi. 

În  viziune modernă, eficienţa se evaluează ca raport 
între eforturi (materiale, energetice, spirituale etc.) şi 
efecte. 

Dacă în cazul unei activităţi economice, maxi-
mizarea efectelor pentru a îmbunătăţi eficienţa fără a 

ţine seama de volumul şi structura eforturilor depuse 
este un nonsens, pentru o activitate social-culturală, aşa 
cum este activitatea de învăţământ, acest lucru este 
posibil şi se explică prin faptul că omul este atât 
obiectul cât şi subiectul unei activităţi de acest gen. 
Altfel spus, nimic nu este prea scump atunci când este 
vizată o mai bună educaţie şi recreare a omului (siste-
mul de învăţământ şi cultură), o stare de sănătate mai 
bună a populaţiei (sistemul sanitar) etc. 

Principala problemă de evaluare a eficienţei activită-
ţii de învăţământ este legată de faptul că aceasta nu este 
o activitate economică, ci una social-culturală şi în 
consecinţă efectele sunt greu de cuantificat. Dacă intră-
rile (resursele) în sistem sunt relativ uşor de exprimat, 
ieşirile (beneficiile) sunt destul de greu de măsurat, 
acest lucru se datorează faptului că acestea se înre-
gistrează pe o perioadă îndelungată de timp şi de foarte 
multe ori nu îmbracă forma monetară. 



CALITATE. COMPETITIVITATE 

 Buletinul AGIR nr. 2/2011 ● aprilie-iunie 114 

2. INVESTIŢII ÎN TEHNOLOGII DIDACTICE 
MODERNE 

Dinamica investiţiilor la orice nivel este o problemă 
de management, eficienţa lor fiind direct proporţională 
cu performanţa teoriilor şi metodelor utilizate în 
conducerea organizaţiilor. 

În educaţie, toate investiţiile sunt lipsite de profit 
economic organizaţional. Indicatorii de eficienţă in-
vestiţionali în educaţie se regăsesc atât la scară socială 
(macrosistemică), exprimaţi prin: creşterea productivi-
tăţii medii sociale, sporirea performanţelor manageriale 
la nivel local şi central, dezvoltarea cercetării ştiinţifice 
şi apariţia de noi tehnologii etc., cât  şi la scară 
microsocială, exprimaţi prin: competenţele dobândite 
de absolvent, salariul individual, statusul social al ab-
solventului etc. 

Pentru a încerca să facem o estimare a eficienţei 
investiţionale în educaţie este necesar să identificăm 
parametrii specifici acestui domeniu.  

In raport de complexitatea studiului, indicatorii de 
evaluare a eficienţei investiţionale în educaţie pot fi: 
 Indicatori sintetici, care nu iau în considerare 

diviziunile posibile ale domeniului investiţional, cum 
sunt: valoarea totală a investiţiilor în tehnologii 
didactice, investiţii în mijloace electronice de procesare 
a informaţiilor (IT), investiţii în tehnologii de laborator, 
numărul  sălilor de curs, de seminar, de  laborator etc.; 
 Indicatori analitici, care detaliază eficienţa in-

vestiţiilor, la nivelul fiecărui absolvent: numărul de 
calculatoare ce revin unui student, numărul sălilor de 
specialitate pentru un student, cheltuieli pentru inves-
tiţii în tehnologii didactice / student etc. 

3. INDICATORII DE EFICIENŢĂ A INVESTI-
ŢIILOR ÎN TEHNOLOGII DIDACTICE 
MODERNE LA NIVELUL FACULTĂŢII  
DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE (FMT) 

Investiţia în tehnologii didactice moderne reflectă 
strategia managementului educaţional privind creşterea  
capabilităţii organizaţiei de a finaliza la un nivel de 
calitate minimal pregătirea absolvenţilor, în profesiile 
acreditate, conform standardelor naţionale. 

Datorită complexităţii tehnologiilor utilizate în 
FMT, studiul a luat în considerare două categorii de 
investiţii în  tehnologii didactice moderne:  
 Investiţii în tehnologii didactice de laborator 

(InvThLab), care includ toate tipurile de tehnologii ne-
cesare profesiilor din domeniul ingineriei autovehiculelor 

şi construcţiei de maşini. Descrierea amănunţită a in-
vestiţiilor în astfel de tehnologii se face prin modelarea 
simulativă a fluxul de utilaje; 
 Investiţii în tehnologii de procesare a informaţiei 

şi înaltă performanţă (InvIT), de utilizare comună în 
procesele didactice şi de cercetare ştiinţifică. Optimiza-
rea investiţiilor în astfel de tehnologii se realizează atât 
prin modelarea simulativă a fluxului de utilaje, cât şi 
prin modelarea simulativă a fluxului de bani, la nivelul 
facultăţii 

3.1. Optimizarea indicatorilor sintetici  
ai eficienţei investiţiilor în tehnologii 
didactice moderne 

 Optimizarea indicatorii sintetici rezultă prin studiul  
stării şi dinamicii fluxurilor de bani şi  de comenzi,  
obiect de cercetare al unei lucrări anterioare. 

Deşi sunt prezentate tabelar şi valorile absolute ale 
investiţiilor, pentru studiul eficienţei lor didactice am 
preferat să reprezint grafic valorile relative, care 
exprimă ponderea fiecărei categorii de investiţii în 
veniturile totale ale FMT. 

Un mod de evaluare al eficienţei investiţilor edu-
caţionale constă în studiul dinamicii ponderii fiecărei 
categorii de investiţii, în totalul veniturilor facultăţii, 
astfel: 
 PdInvLab = InvLab/TtVnt [%], ponderea investiţiilor 

în tehnologii didactice moderne de laborator; 
 PdInvIT = InvIT/TtVnt [%], ponderea investiţiilor 

în tehnologii didactice moderne în totalul investiţiilor 
facultăţii; 
 PdInvThMd = InvThMd/TtVnt [%], ponderea 

investiţiilor în tehnologii didactice moderne în totalul 
investiţiilor efectuate de conducerea facultăţii; 
 Rezultatele studiului  au fost extrase prin utili-

zarea modelării simulative organizaţionale a FMT, 
obiectiv al altei lucrări, şi sunt centralizate în tabelul 1 
şi diagrama 1.  

Optimizarea  eficienţei investiţiilor s-a realizat prin 
modificarea variabilelor ce influenţează valoarea efec-
tivă a cuantumului investiţiilor în modelul simulativ 
managerial organizaţional, astfel încât, dinamica acestora 
să aibă o creştere mai mare decât creşterea veniturilor 
totale ale facultăţii (Diagrama 1). Este cunoscut faptul 
că tehnologiile moderne se schimbă într-un ritm rapid şi 
ele trebuie cunoscute, în primul rând de absolvenţii 
învăţământului superior. Costul lor este în continuă 
creştere, prin urmare şi cheltuielile educaţionale pentru 
achiziţionarea şi utilizare lor trebuie să aibă o dinamică 
permanent pozitivă.  
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Diagrama 1. Ponderea investiţiilor în tehnologii moderne în dinamica veniturilor FMT. 
 

Tabelul 1 

Ponderea investiţiilor în tehnologii moderne în dinamica 
veniturilor FMT 
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2010 1.633 4.554,25 152,36 57,96 3,35 1,27 2,07 
2011 1.872 5.221,30 312,74 71,15 5,99 1,36 4,63 
2012 2.063 5.751,23 390,87 125,18 6,80 2,18 4,62 
2013 2.402 6.690,74 524,24 110,95 7,84 1,66 6,18 
2014 2.380 6.699,28 601,28 223,97 8,98 3,34 5,63 
2015 2.288 6.440,84 579,06 207,53 8,99 3,22 5,77 
2016 2.127 5.989,67 481,92 125,89 8,05 2,10 5,94 
2017 1.971 5.552,41 386,56 136,64 6,96 2,46 4,50 
2018 1.871 5.272,84 364,27 84,31 6,91 1,60 5,31 
2019 1.850 5.266,73 391,67 105,99 7,44 2,01 5,42 
2020 1.860 5.294,97 407,48 137,50 7,70 2,60 5,10 
2021 1.927 5.485,40 424,48 151,26 7,74 2,76 4,98 
2022 1.997 5.683,31 496,38 108,57 8,73 1,91 6,82 
2023 2.026 5.823,42 555,55 207,20 9,54 3,56 5,98 
2024 2.046 5.881,21 547,19 165,75 9,30 2,82 6,49 
2025 2.041 5.865,93 531,91 108,28 9,07 1,85 7,22 
2026 2.037 5.854,42 541,47 139,85 9,25 2,39 6,86 

 

Studiul a fost făcut pe o perioadă de 16 ani (patru 
cicluri universitare) şi optimizarea investiţională este 
evidentă nu numai prin creşterea semnificativă a veni-
turilor, în general, ci şi prin creşterea investiţiilor mai 
accentuată ca cea a veniturilor.  

Concluziile ce se desprind din analiza indicatorilor 
menţionaţi: 
 Ponderea investiţiilor în tehnologii didactice 

moderne, în totalul veniturilor, PdInvThMd, creşte 

semnificativ in perioada de studiu, de la cca. 3%, la cca. 
9 % anual, adică o mărire de cca. 300 %, ceea ce sub-
liniază încă odată performanţele managementului ce 
pot fi obţinute prin modelarea simulativă organizaţio-
nală; 
 Creşterea investiţiilor in tehnologii moderne este mai 

accentuată faţă de creşterea veniturilor totale, tocmai 
datorită adoptării strategiei manageriale de eficientizare a 
educaţiei prin investiţii în tehnologii didactice de vârf; 
 Ponderea mai mare a invetiţiilor în tehnologii 

specifice laboratoarelor, exprimă faptul că dinamica 
preţurilor în mijloacele electronice de procesare a 
informaţiilor este în scădere, faţă de cea a mijloacelor 
moderne de laborator, care este în creştere.  

3.2. Optimizarea indicatorilor analitici ai 
eficienţei investiţiilor în tehnologii 
didactice moderne 

Prin investiţii în capitalul uman şi în tehnologiile 
didactice moderne, se creează condiţiile de perfecţio-
nare ale eficienţei procesului de învăţământ, ce poate fi 
evaluate prin indicatorii: 
 Numărul de studenţi ce revin unui cadru didactic 

propriu, număr care influenţează hotărâtor calitatea 
procesului didactic: 

NrSt/PDPr = CŞ/PDPr  
[studenţi/ personal didactic propriu]  

 Investiţiile în tehnologii didactice de laborator 
pentru un student, care reflectă capacitatea procesului 
didactic de realizare a coeficientului de amplificare 
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energetică la nivelul minimal, necesar pentru absolvenţi 
(nivelul competenţelor): 

InvThLab/stud. = InvThLab/CŞ [lei/ student]; 

 Investiţiile în tehnologii informaţionale şi de 
înaltă performanţă (IT) pentru un student, care reflectă 
eficienţa utilizării timpului de activitate directă cadru 
didactic – student, dar şi eficienţa de utilizare a timpului 
individual de studiu şi autoperfecţionare a personalului 
didactic şi studenţilor, componente importante ale pro-
cesului educaţional:   

InvIT/stud. = InvIT/CŞ [lei/student]; 

Studiul dinamicii acestor indicatori este o consecinţă 
a optimizării fluxurilor de comenzi şi onorarea lor, a 
fluxului de personal şi a fluxului de bani, prin modelare 
simulativă organizaţională. 

Rezultatele studiului sunt prezentate în tabelul 2. şi 
diagrama 2. 

Aşa cum rezultă din tabelul 2. şi diagrama 2., la 
începutul perioadei de studiu, numărul studenţilor ce 
revin unui titular de post didactic propriu este de 32, 
ceea ce exprimă un blocaj în obţinerea performanţelor 
procesului didactic. Şi în învăţământul preuniversitar 
numărul de elevi ce revin unui cadru didactic trebuie să 
fie mai mic! 

Tabelul 2 

Dinamica indicatorilor analitici ai eficienţei investiţiilor 
 în tehnologii didactice moderne 

T
im

p
 [

an
i]

 

C
Ş 

[s
tu

d
.]

 

N
rS

t 
/P

D
P

r 
[s

tu
d

./p
er

s.
d

id
.]

 

In
vI

T
/s

tu
d

.  
[l

ei
/s

tu
d

.]
 

In
vT

h
L

ab
/s

tu
d

. 
[l

ei
/s

tu
d

.]
 

T
tI

n
vT

h
D

M
d/

st
u

d
. 

[l
ei

/s
tu

d
.]

 

2010 1.633 32,02 26,41 66,89 93,30 

2011 1.894 27,853 70,79 115,69 186,48 

2012 2.066 24,306 40,01 155,53 195,54 

2013 2.447 24,228 56,74 176,62 233,36 

2014 2.419 20,158 94,84 154,24 249,08 

2015 2.274 16,97 49,59 195,18 244,77 

2016 2.080 14,648 50,85 180,99 231,85 

2017 1.922 13,441 69,92 114,39 184,31 

2018 1.814 12,865 52,73 129,56 182,29 

2019 1.789 13,058 42,96 164,52 207,48 

2020 1.868 14,045 76,06 143,17 219,22 

2021 1.991 15,083 81,06 159,34 240,41 

2022 2.039 15,104 52,68 187,31 239,99 

2023 2.065 14,964 81,09 199,88 280,97 

2024 2.044 14,496 81,08 183,79 264,88 

2025 2.027 14,175 64,78 210,69 275,47 

2026 2.008 14,042 87,18 183,23 270,41 

 

 
 

Diagrama 2. Dinamica indicatorilor de eficienţă a investiţiilor în procesul didactic. 
 

Numărul foarte mare al studenţilor ce revin unui 
cadru didactic universitar face: 

− imposibilă comunicarea didactică eficientă între 
formatori şi formabili; 

− reduce timpul la dispoziţia personalului didactic 
destinat cercetării ştiinţifice; 

− reduce timpul la dispoziţia personalului didactic 
destinat perfecţionării tehnologiilor didactice la disci-
plinele proprii şi pentru cercetare; 

− reduce timpul la dispoziţia personalului pentru 
autoperfecţionare; 

− inoperantă utilizarea proprietăţii de reversibilitate 
a procesului didactic. 

Prin optimizarea managerială a fluxului de personal, 
numărul de studenţi ce revin unui cadru didactic uni-
versitar, la sfârşitul perioadei de studiu, se reduce de la 
NrSt/PDPr = 32 la o  valoare NrSt/PDPr = 14,2, adică 
foarte apropiată de nivelele practicate de instituţiile cu 
prestigiu naţional şi internaţional (10 … 14 stud./PDPr). 
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Chiar dacă acest indicator nu este prevăzut în normele 
de acreditare de către ARACIS, datorită importanţei lui, 
în viitor, probabil că va trebui să fie luat în considerare 
pentru ierarhizarea instituţiilor de învăţământ superior. 

Tot ca urmare a optimizării investiţiilor în tehnologii 
moderne  prin modelare simulativă, indicatorii ce apre-
ciază capabilitatea educaţională a instituţiei, InvIT/stud. 
şi InvThLab/stud., s-au îmbunătăţit simţitor.  

Astfel, de la o valoare existentă la nivelul anului univ-
ersitar 2010 – 2011 de InvIT/stud. = 24  [lei/stud.] şi 
InvThLab/stud. = 69 [lei/stud.], la sfârşitul perioadei de 
studiu valoarea indicatorilor de performanţă ai proce-
sului educaţional prin investiţii în tehnologii moderne 
devin: InvIT/stud. = 87  [lei/stud.], InvThLab/stud. = 
= 191 [lei/stud.], adică o creştere de cca. 300 %. 

Chiar dacă aceste nivele ale indicatorilor anuali de 
evaluare a eficienţei procesului educaţional prin 
investiţii în tehnologii didactice moderne, sunt modeste 
şi reflectă potenţialul economic al ţării de a investi în 
educaţie, creşterea lor semnificativă prin optimizare 

decizională şi utilizarea modelării simulative organi-
zaţionale, este partea relevantă a studiului. 

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 

[1]. Forrester Jay. Principiile sistemelor, Edit. Tehnică, Bucureşti, 
1979. 

[2].  Ghitescu Teodor. Management sistemic educational, Editura 
MatrixRom, 2006. 

[3]. Păunescu Ramona Camelia. „Means of maximizing the orga-
nizational efficiency through system simulative modeling” – 
Conferinţa internaţională EDU – WORLD 2006, Universitatea 
din Piteşti, „Education facing the contemporary world issues”, 
secţiunea II. pag.33, Editura Universităţii din Piteşti. 

[4]. Raţiu-Suciu Camelia. Modelarea şi simularea proceselor 
economice, Ed. Economică, Bucureşti, 2001. 

[5]. Stoll, L. and Fink, D. „Effecting school change, the Halton 
approach”, School Effectiveness and School Improvement, 
1992.  

[6].  Suciu, M. C.. Gheorghe, Al.  Investiţia în educaţie, Bucureşti, 
Editura Economică, 2000 . 

[7].  Vasilescu I., Cicea C., Dobrea C. Eficienta si evaluarea 
investitiilor, Editura EfiCon Press, Bucureşti, 2004. 

 
 
 
 


