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RAPORT COMUN 
asupra Raportului privind starea învățământului preuniversitar din România 2018-2019 

și 
Raportului privind starea învățământului superior din România 2018-2019 (R1/2020) 

 

 Comisia pentru învățământ din Camera Deputaţilor şi Comisia pentru învăţământ, 
tineret şi sport din Senat au fost sesizate cu Raportul privind starea învățământului 
preuniversitar din România 2018-2019 și cu Raportul privind starea învățământului 
superior din România 2018-2019 (R1/2020), pentru a întocmi un raport comun.  

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) lit. v) ale Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ministrul Educației prezintă anual 
Parlamentului raportul privind starea învăţământului preuniversitar în România. Conform art. 
216 lit. j) din Lege, Raportul privind starea învățământului superior din România 2018-2019  
nu se supune dezbaterii Parlamentului, dar se poate transmite spre informare. Concomitent, 
sunt prezentate direcțiile şi priorităţile de dezvoltare a învăţământului preuniversitar şi 
superior.  

   Raportul privind starea învăţământului preuniversitar din 2018-2019 este 
structurat pe trei părți distincte: Partea I -  Analiza sistemului de învățământ preuniversitar din 
perspectiva indicatorilor de bază, Partea II - Acțiuni principale și rezultate obținute în anul 
școlar 2018-2019, Partea III - Direcții și priorități de dezvoltarea pentru învățământul 
preuniversitar - 2020.   

Raportul prezintă situația înregistrată în sistemul de învățământ preuniversitar și are în 
vedere următoarele dimensiuni: participarea la educație; resursele umane; rezultatele elevilor. 
Setul de indicatori a fost calculat atât pe ansamblul sistemului, cât și pentru fiecare nivel de 
educație în parte (preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal).  
 Partea a doua prezintă cele mai importante acțiuni și rezultatele obținute în 
învățământul preuniversitar în anul școlar 2018 - 2019.  

Partea a treia a raportului evidențiază principalele direcții de acțiune planificate pentru 
anul școlar 2018 -2019. 

 
 Primul capitol prezintă o analiză a participării școlare. Din această perspectivă sunt de 
menţionat următoarele:  
 - în ultimii ani, efectivele de elevi cuprinse în sistemul românesc de învățământ 
preuniversitar au fost în scădere de la un an la altul. În anul școlar 2018-2019, sistemul de 
învățământ preuniversitar românesc a cuprins 2983,09 de mii de elevi, înregistrând o scădere 
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de peste 27 de mii de elevi față de anul școlar anterior.  Tendința de scădere a efectivelor s-a 
înregistrat la toate nivelurile de învățământ, cu excepția învățământului preșcolar, profesional 
și postliceal, dar în ponderi și forme diferite pe medii de rezidență.  
 - rata brută de cuprindere școlară la toate nivelurile de învățământ, ca raport din 
populația în vârstă de 6-23 de ani, a fost de 76,8%, cu tendință ușor ascendentă; 78,6% din 
populația de 3-21 de ani se află în sistemul formal de educație (inclusiv în grădiniță). De 
asemenea, 88% din populația școlară de 3-18 ani frecventa sistemul de educație (de la 
grădiniță până la liceu). 
 - peste 21,9 de mii de copii au fost cuprinși în învățământul antepreșcolar (peste 98,4% 
se regăsesc în mediu urban - 21,5 mii de copii înscriși, respectiv 1,6 %, 360 de copii, în 
mediul rural). Din numărul total al copiilor înscriși în învățământul antepreșcolar, 97% sunt 
înscriși în sistemul public, iar 3% sunt înscriși în sistemul privat.  

- în ultimii șapte ani școlari, a fost înregistrată o scădere masivă, ca o consecință a 
schimbării structurii sistemului școlar, prin includerea clasei pregătitoare în componența 
învățământului primar. Învățământul primar și gimnazial (de masă și special) a cuprins 
164.5,1 mii de elevi (cu 24,2 mii mai puțin decât în anul școlar anterior), școlarizați în unități 
școlare cu personalitate juridică și structuri fără personalitate juridică. Se înregistrează, în 
continuare, procente relativ ridicate de elevi care depășesc grupele oficiale de vârstă 
corespunzătoare învățământului primar (peste 10 ani), respectiv gimnazial (peste 14 ani). La 
nivel general, 1,7% dintre elevii de nivel primar și gimnazial abandonează școala (ratele cele 
mai ridicate ale abandonului se înregistrează la clasele de început de cicluri de școlaritate: 
clasa pregătitoare și clasa I, respectiv clasa a V-a). 
 - în ultimii zece ani școlari, valorile ratelor brute de cuprindere școlară în învățământul 
secundar superior (învățământul liceal și profesional) au fost direct influențate de măsurile 
educaționale din domeniu: desființarea rutei de formare profesională prin școlile de arte și 
meserii începând cu anul școlar 2009/2010 și, ulterior, reorganizarea învățământului 
profesional cu durata de 3 ani, începând cu anul școlar 2014/2015. Ca urmare a acestor 
măsuri, rata brută a fost de 86,2% în 2018/2019  (75,3% învățământ liceal, 14,5% învățământ 
profesional). Un indicator foarte relevant din perspectiva participării la educația de nivel post-
gimnazial este rata de tranziție de la clasa a VIII-a la învățământul liceal și profesional: o 
pondere de 99,2% dintre elevii înscriși cu un an în urmă în clasa a VIII-a au fost admiși în 
clasa a IX-a - patru din cinci elevi (81,1%) au fost admiși la liceu și aproape unul din cinci 
(18,1%) a optat pentru învățământul profesional. 
 - creșterea efectivelor de elevi care frecventează învățământul postliceal se explică prin 
faptul că această rută a devenit o opțiune atractivă, în condițiile în care în ultimii ani a crescut 
ponderea absolvenților de liceu fără diplomă de bacalaureat.  
 - începând cu anul școlar 2012 - 2013, rețeaua școlară este organizată de către 
autoritățile administrației publice locale cu avizul conform al inspectoratelor școlare. Pentru 
învățământul special liceal și special postliceal, rețeaua școlară se organizează de către 
consiliul județean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, 
cu consultarea partenerilor sociali și cu avizul conform al Ministerului Educației. Organizarea 
rețelei școlare se realizează anual, în urma aplicării unor operațiuni specifice, respectiv 
fuziunea sau divizarea acestora. Situația statistică privind rețea școlară a fost următoarea:   în 
învățământul de masă - 5985 unități de învățământ cu personalitate juridică și 11182 structuri 
arondate (locații ale unităților de învățământ cu personalitate juridică, denumite în lege unități 
de învățământ fără personalitate juridică), în învățământul special: 155 și, respectiv, 25, iar 
pentru activități extrașcolare: 170 și 185. 
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Referitor la evoluția efectivelor de personal din învățământului preuniversitar, în anul 
școlar 2018/2019, numărul angajaților din învățământul preuniversitar și-a reluat tendința 
descendentă din ultimii ani, scăzând cu 1.620 de persoane față de anul școlar 2017/2018 
(207.393 personal didactic din total personal 288.581). În ultimii anii școlari, raportul elevi 
per cadru didactic a înregistrat modificări ușoare, influențate și de măsurile de reorganizare 
implementate la nivelul sistemului. Pe niveluri de studiu, cel mai scăzut raport (11 elevi/cadru 
didactic) continuă să se înregistreze în cazul învățământului gimnazial, în timp ce 
învățământul primar are cea mai ridicată valoare (19 elevi/cadru didactic). 

 
În ceea ce privește rezultatele școlare ale elevilor și rata de absolvire, este de 

menționat faptul că în 2019 procentul mediu de promovare pe țară la evaluarea națională a fost 
de 73,2%. La nivelul anului 2017/2018, se înregistrează o pondere de 81% dintre copiii cu 
vârsta corespunzătoare clasei a VIII-a care au absolvit învățământul gimnazial, pondere în 
ușoară creștere față de anul școlar anterior. Rezultatele obținute la evaluarea națională din anul 
2019 evidențiază o scădere ușoară în ceea ce privește ponderea elevilor cu medii peste 5 în 
rândul participanților, din 146105 prezenți 107.000 au avut medii peste 5. Rata de absolvire a 
învățământului liceal (cu și fără examen de bacalaureat) a înregistrat o ușoară scădere față de 
anul școlar anterior, având cea mai mică valoare din ultimii zece ani (69,5%). Rata de 
absolvire a învățământului liceal cu examen de bacalaureat în anul 2017/2018 a fost de 42,6%. 
În ultimii șase ani școlari, rata de participare a absolvenților de liceu (din anul curent) la 
examenul de bacalaureat a fost relativ constantă, situându-se în jurul valorii de 80%. La 
nivelul anului școlar 2018/2019, din totalul celor care s-au prezentat la examen, 84,9% au fost 
absolvenți din seria curentă și 15,1% au fost absolvenți din anii trecuți (137.769 prezenți din 
care 116.923 absolvenți din anul curent (84,9%), 20.846 din anii (15,1%)). Dintre aceștia, 
100.949 au promovat (73,3%, promovați din total prezenți) - 93.632 din anul curent, 7.317 din 
anii trecuți. Media generală obținută la examenul de bacalaureat 2019 a fost 7,85. Rata de 
absolvire a învățământului postliceal a fost de 15,2%. 

 
Din perspectiva indicatorilor europeni 2020, participarea la educația preșcolară a 

copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta oficială de înscriere în învățământul obligatoriu 
este un indicator european care are ca țintă, pentru anul 2020, valoarea de 95%. În România, s-
au înregistrat creșteri importante ale valorii indicatorului de la 67,6% în 2000 la 89,6% în 
2017. Rata de părăsire timpurie a sistemului de educație măsoară procentul tinerilor cu vârste 
cuprinse între 18 și 24 de ani din totalul populației de această vârstă, care au cel mult studii 
gimnaziale și care nu sunt cuprinși în nicio formă de educație sau de formare profesională în 
cele patru săptămâni care preced ancheta statistică. La finalul anului 2018, valoarea 
indicatorului este de 16,4%. Astfel, decalajul dintre România și media țărilor europene s-a 
redus de la 7,5 p.p. în 2017 la 5,8 în 2018. În topul UE28, România este printre țările cu cea 
mai mare rată de părăsire timpurie a sistemului de educație, alături de Spania și Malta. 
Valoarea indicatorului privind participarea adulților cu vârste între 25-64 de ani la învățare pe 
tot parcursul vieții a înregistrat în 2018 cea mai scăzută valoare - 0,9%. La nivelul anului 
2018, România ocupa ultimul loc între țările din Uniunea Europeană în ceea ce privește 
participarea adulților la învățarea pe parcursul întregii vieți, ținta europeană pentru anul 2020 
fiind de 15%. 

 
 Principale acțiuni și rezultate, Partea a II-a, obținute în anul școlar 2018-2019 vizează:  

- pentru asigurarea de șanse egale de acces și participare la un învățământ incluziv și de 
calitate pentru copiii/elevii aparținând grupurilor cu risc ridicat (grupuri dezavantajate socio-
economic, copii/elevi din mediul rural, populația romă, tineri cu dizabilități) și stimularea 
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participării acestora la niveluri superioare de educație, MEN a implementat o paletă largă de 
măsuri, programe sociale și programe pentru grupuri dezavantajate, precum Programul 
guvernamental național Rechizite școlare, Programul Euro 200, Programul pentru școli al 
României în perioada 2017-2023, Programul Masa caldă, Programul Școală după Școală 
(ȘDȘ), Programul național „Bani de liceu", Programul Tichete pentru grădiniță; 
 - la nivelul ministerului, s-a implementat în 139 de comunități rurale și mic urbane, cu 
tip de marginalizare peste medie și severă, proiectul Crearea și implementarea serviciilor 
comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale; 
 - au fost înregistrate dezvoltări semnificative pe unul dintre segmentele importante ale 
sistemului de învățământ, respectiv educația timpurie, prin activități precum: întâlniri de lucru, 
demersuri pentru asigurarea cadrului normativ, definitivarea Curriculumului pentru educație 
timpurie; implementarea proiectul Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate (finanțare de 
15,57 mil. lei) în vederea facilitării accesului la educație al copiilor sub trei ani din creșe și/sau 
grădinițe;  
 - în cadrul proiectului necompetitiv CRED - Curriculum relevant, educație deschisă 
pentru toți, au avut loc activități privind înnoirea/revizuirea curriculei. Începând cu anul școlar 
2018-2019, la clasa a VI-a a fost aplicată programa pentru Educație socială - Educație 
interculturală. În ceea ce privește programele extrașcolare și extracurriculare, au fost susținute 
cele referitoare la educația pentru sănătate, educație cultural artistică și științifică, educație 
ecologică, educație prin sport, educație rutieră, educație pentru dezvoltare durabilă, educație 
financiară; schimbări climatice, prevenirea și gestionarea deșeurilor, prevenirea și reducerea 
risipei alimentare, promovarea voluntariatului, a educației civice și a implicării sociale; 
 - s-au desfășurat 58 de olimpiade naționale, din care 12 olimpiade școlare au fost 
pentru elevii aparținând minorităților naționale finanțate de MEN pentru limbile materne.  De 
asemenea, s-au organizat o serie de concursuri la nivel național, care s-au adresat și elevilor 
din cadrul învățământului în limbile minorităților naționale;  
 - în anul 2018, au fost asigurate manuale școlare pentru 119 titluri, dintr-un total de 266 
titluri pentru care a fost lansat apelul, reprezentând un procent de 44,74%. De asemenea, 
pentru prima dată au fost elaborate manuale școlare pentru minorităților naționale. În anul 
2019, Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), în calitate de autoritate 
contractantă, a desfășurat procesul de „Achiziție de manuale școlare prin procedură de 
atribuire prin licitație deschisă" cu o valoare estimată de 56,701 mii. lei și a încheiat contracte 
pentru un număr de 3.488.663 manuale noi. Întrucât prin procedura de licitație deschisă nu au 
fost acoperite cu proiecte de manuale școlare din partea editurilor, un total de 149 de loturi 
aferente pentru 67 discipline din învățământul primar și 83 discipline din învățământul 
gimnazial, acestea au fost transmise de către MEN către Editura Didactică și Pedagogică 
(EDP). În urma derulării acestei proceduri, un număr de 7 proiecte de manuale școlare depuse 
de către EDP au îndeplinit condițiile de conformitate și de calitate a conținutului științific și au 
fost aprobate prin ordin al ministrului educației. Totodată, au fost reevaluate 34 de proiecte de 
manuale. CNEE a înregistrat, spre aprobare, prin OMEN, un număr de 281 de auxiliare 
didactice din sesiunea curentă de evaluare a anului 2019, de la 35 solicitanți și 26 auxiliare 
didactice din sesiuni anterioare, de la 9 solicitanți. 
 - Ministerul Educației a acordat o importanță deosebită acțiunilor de promovare și 
dezvoltare a învățământului profesional și tehnic (IPT), iar principalele măsuri au constat în: 
accesarea și contractarea unui proiect necompetitiv pentru învățământul profesional și tehnic 
(creșterea competitivității și sprijinirea dezvoltării societății bazate pe cunoaștere prin 
îmbunătățirea relevanței sistemului de educație profesională pentru piața muncii și 
îmbunătățirea calității formării profesionale); formarea competențelor antreprenoriale prin 
firma de exercițiu/întreprinderea simulată și organizarea de concursuri antreprenoriale; 
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continuarea implementării activităților cuprinse în Master-planul 2015-2020, în vederea 
dezvoltării programelor în sistemul deformare profesională inițială; fundamentarea planurilor 
de școlarizare, în funcție de nevoile pieței muncii; diseminarea și promovarea, în continuare, a 
bunelor practici din domeniul învățământului profesional si tehnic, implicând mediul 
economic; finalizarea curriculumului revizuit pentru învățământul profesional si tehnic, din 
perspectiva dobândirii de competențe relevante pentru piața muncii; activități de informare și 
consiliere pentru creșterea participării în învățământul profesional; întărirea colaborării 
internaționale prin proiecte la nivel european (ERASMUS +, ș.a.); în anul 2019, a fost 
elaborată, prima versiune a Strategiei competențelor sectoriale, luând în considerare 7 vectori 
care generează schimbare în industria modei: tendințele de dezvoltare a economiei și 
globalizarea, legislația și guvernanța, schimbările demografice, schimbările de mediu,  
schimbările tehnologice, valorile și tradițiile, un nou tip de consumator, fiind elaborate 8 noi 
profiluri de calificări pentru sectorul textile-îmbrăcăminte-pielărie-încălțăminte, 
transnaționale, precum și programele de formare respective, axate pe digitalizare, pentru a se 
adapta provocărilor noilor tehnologii; promovarea unor investiții în infrastructura educațională 
a școlilor din învățământul profesional și tehnic; 
 - în ceea ce privește situația elevilor care învață în limba maternă și situația elevilor 
care studiază limba maternă, istoria și tradițiile minorităților naționale: 180.000 de elevi din 22 
de județe învață în cele 11 limbi materne ale minorităților naționale, 41.000 de elevi din 41 de 
județe și municipiul București, studiază în cele 14 limbi materne; 
 - au fost realizate atât activități specifice învățământului în limbile minorităților, cât și 
activități în context educațional extins adresate romilor; 
 - prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și 
Universitare (UMPMRSU) se implementează Proiectul privind Reforma Educației Timpurii în 
România (P.R.E.T.), în valoare de 105 mil. euro (bugetul componentei de infrastructură 80,75 
mil. euro), având data inițială de finalizare la 31 decembrie 2009 și data actuală de finalizare - 
31 decembrie 2021, vizând respectiv construirea și dotarea cu mobilier a 386 grădinițe și 
construirea de clădiri noi pentru grădinițele care sunt amplasate în clădiri care fac obiectul 
retrocedării. UMPMRSU derulează și Proiectul privind Reabilitarea Infrastructurii Școlare 
(P.R.I.S.) și proiecte din Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru reabilitarea, 
modernizarea și mobilarea a 1.328 de școli din învățământul preuniversitar și 16 cămine 
studențești pentru restabilirea siguranței în exploatare a clădirilor școlare și a condițiilor 
igienico-sanitare și de confort, precum și eliminarea dezavantajelor educaționale ale elevilor 
care ocupă asemenea școli.  
  - Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project - 
ROSE), în valoare totală de 200 de mil. de euro, este finanțat integral de Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și se derulează pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 
2015-2022, fiind implementat de către Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare 
Externă (UMPFE), cu un buget total pentru cei 4 ani de proiect de peste 330 mii lei.  În luna 
mai 2019, a fost lansată runda a treia de granturi pentru licee, iar din 277 licee eligibile, au 
depus proiecte în vederea evaluării 163; 
 - s-au derulat și proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, cum ar fi: Măsuri 
integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate, TU 
CONTEZI! - îmbunătățirea calității serviciilor educaționale pentru elevii cu dizabilități și 
CES, Profesori motivați pentru incluziune școlară și educație de calitate în unități școlare 
defavorizate din comunități marginalizate și izolate, Toți copiii sunt speciali; 
 - în perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2019, România a asigurat Președinția rotativă a 
Consiliului Uniunii Europene (PRES RO), iar coeziunea socială - ca valoare europeană 
comună a reprezentat tema-umbrelă. Evenimentele organizate de către Minister au abordat 
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teme cu impact major pentru sistemele de educație și formare profesională, precum 
dezvoltarea de competențe pentru viitor, digitalizarea educației, formarea profesorilor, 
impactul/importanța tranzițiilor între nivelurile de educație, regândirea procesului didactic ca 
relație sincretică între predare-învățare-evaluare, precum și consolidarea Spațiului european al 
educației. 
   
 În Partea a III-a a raportului sunt reliefate preocupările şi direcţiile de acțiune pentru 
anul 2018-2019.    

Prioritățile Ministerului Educației și Cercetării, pe termen scurt, sunt: adaptarea 
legislației specifice și sprijinirea autorităților publice locale în vederea realizării condițiilor 
pentru obținerea cu celeritate a avizelor și autorizațiilor sanitare și de securitate la incendiu 
pentru unitățile de învățământ; organizarea concursului de directori; adoptarea planului-cadru 
și realizarea programelor pentru învățământul liceal prin continuarea efortului de reformă 
curriculară; demararea licitațiilor pentru manualele școlare; debirocratizarea activității 
cadrelor didactice; extinderea etapizată a programului „Masă caldă" și creșterea calității 
programelor de „After-school" publice și private, inclusiv prin crearea cadrului legislativ 
favorabil; profesionalizarea carierei didactice; extinderea programelor de învățământ 
profesional-dual; deblocarea decontului navetei elevilor și cadrelor didactice; focalizarea pe 
utilizarea tehnologiilor IT pentru procesul de predare-învățare și pentru managementul 
educațional. 
 Direcțiile de dezvoltare sunt: asigurarea accesului egal și a participării la educație 
pentru fiecare copil din România; dezvoltarea educației timpurii; asigurarea calității la toate 
nivelurile de educație și formare profesională; dezvoltarea învățământului profesional și 
tehnic; susținerea învățământului în limbile minorităților naționale; asigurarea și modernizarea 
bazei materiale; digitalizarea învățământului; formarea cadrelor didactice și îmbunătățirea 
managementului școlar; finanțarea corespunzătoare a sistemului de educație și formare 
profesională; îmbunătățirea tranziției de la învățământul secundar superior la cel terțiar; 
susținerea consilierii și orientării școlare; combaterea violenței în școli; dezvoltarea 
dimensiunii internaționale a învățământului românesc. 

 

 
Raportul privind starea învățământului superior din România 2018-2019 este 

structurat pe trei capitole distincte: Analiza sistemului de învățământ superior din perspectiva 
indicatorilor de bază, Acțiuni relevante și rezultate obținute în anul universitar 2018-2019 și 
Direcții și priorități de dezvoltare ale învățământului superior 2020.  

 
 Capitolul I prezintă situația înregistrată în sistemul de învățământ universitar în anul 
2018-2019, din perspectiva următoarelor dimensiuni: participarea la educație; rezultatele 
studenților; resursele umane. 
  La nivelul anului 2018-2019, sistemul național de învățământ superior cuprindea 92 de 
instituții: 55 de instituții de învățământ superior de stat și 37 de instituții de învățământ 
superior particulare (acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu)1, cu 406 de facultăți 
de stat și 139 facultăți de particulare. Ponderea cea mai ridicată a instituțiilor de învățământ 
superior și a studenților se înregistrează în municipiul București, care cuprinde 29,2% dintre 
facultăți și aproape o treime (31,3%) dintre studenți (rețeaua națională de învățământ superior 
acoperea municipiul București și 36 de județe). 
 În anul universitar 2018-2019 s-au înregistrat cele mai reduse efective de studenți în 
învățământul de licență (402,7 mii de studenți), din care 348,5 mii la stat și 54,2 mii la privat. 
În instituțiile de învățământ superior din România erau înmatriculate 533,7 mii de persoane, 
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cu aproximativ 5.000 de persoane mai puțin decât în anul universitar precedent. Din totalul 
persoanelor înscrise în învățământul superior 75,4% urmau programe de studii universitare de 
licență, 20,3% programe de studii universitare de masterat, 3,8% programe de studii 
universitare de doctorat, iar 0,5% - programe de studii postuniversitare. Dintre acestea, 87,7% 
erau în instituții de stat și 12,3% în învățământul particular. 
 Efectivele de studenți înscriși la studii universitare de licență au scăzut constant în 
ultimii ani fiind determinate de un complex de factori: ponderi mai reduse de absolvenți de 
liceu care au promovat examenul de bacalaureat; număr mai mic de persoane care aleg să 
urmeze simultan mai mult de un program de studii universitare (spre deosebire de anii 
anteriori); scăderea demografică a populației de vârstă teoretică de școlarizare la acest nivel de 
studii (19-23 de ani); rata crescută de părăsire timpurie a sistemului educațional preuniversitar; 
fenomenul migrației externe; dorința de pătrundere mai rapidă pe piața muncii și creșterea 
ofertei de tipuri de programe în învățământul postliceal. Din totalul studenților înscriși la 
studii universitare de licență, peste 90% erau înscriși la forma cu frecvență, peste 6% în 
învățământul la distanță, iar aproape 4% în cel cu frecvență redusă; 3,7% erau români, iar 
6,3% erau studenți străini. 
 În ultimii ani universitari s-au generalizat programele de studii universitare de master 
(Bologna - ciclul II) la nivelul întregului sistem de învățământ superior, unele grupe de 
specializări fiind suprasolicitate, iar altele mai puțin căutate de studenți. Numărul de studenți 
înscriși la studii universitare de master a fost de 108.136, aproape 90% la stat și numai 10% în 
învățământul particular. 
 În anul universitar 2018/2019, un număr de 20.380 de persoane erau înscrise la studii 
universitare de doctorat (99% în învățământul de stat și numai 1% în învățământul particular). 
 Programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și programe 
postuniversitare de perfecționare vizează actualizarea sau dezvoltarea unor unități de 
competență solicitate de standardele ocupaționale și sunt dedicate absolvenților care au 
finalizat cu diplomă cel puțin studiile universitare de licență sau echivalente. La nivelul anului 
2018-2019 au fost 2.501 persoane înscrise la programele universitare. Numărul persoanelor 
care urmau programe postdoctorale și de cercetare avansată a fost de 36 de persoane.  
 Rata brută de cuprindere a fost de 39,2% (numărul total al studenților din țară cuprinși 
în învățământul superior, indiferent de vârstă, raportat la totalul populației rezidente din 
România la data de 1 iulie, din grupa 19-23 de ani). 
 Din totalul de 408,2 mii de studenți înscriși la începutul anului 2017-2018 în 
învățământul universitar de licență au promovat 347,2 mii (85,1%), o pondere de 5% au fost 
declarați repetenți și/sau cu situația neîncheiată, pierderile școlare reprezentând 9,9%. 
 Numărul de absolvenți face referire la persoanele care au finalizat un ciclu de 
învățământ cu sau fără a obține o diplomă, iar indicatorul absolvenți cu succes la categoria de 
absolvenți care au obținut o diplomă. La nivelul anului universitar 2017-2018, la nivel licență, 
se înregistrează 85.614 absolvenți (76,1 mii seria curentă) și 82.848 absolvenți cu succes. Au 
fost 36.513 absolvenți cu succes la studii universitare de master, 1.843 de persoane au obținut 
titlul de doctor, 5.067 de programe postuniversitare. 
 Numărul total al angajaților din învățământul superior a fost de aproximativ 50 de mii 
de persoane, din care personalul didactic de predare reprezintă 52,5% (26.384 persoane). 
 Alocarea resurselor umane din instituțiile de învățământ superior, în funcție de nevoile 
beneficiarilor direcți (studenții), poate fi considerată una adecvată având în vedere că unui 
cadru didactic îi reveneau 15,53 studenți. 
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 În ceea ce privește, acțiunile relevante și rezultatele obținute în anul universitar 
2018- 2019, pentru buna funcționare a sistemului de învățământ superior, au fost elaborate și 
propuse spre aprobare 21 ordine de ministru și trei hotărâri de Guvern.  

Pentru îmbunătățirea accesului și a participării în învățământul superior: au fost alocate 
cifre de școlarizare distincte dedicate absolvenților de licee situați în mediul rural, pentru 
domeniile prioritare de dezvoltare a României, precum și locuri destinate formării inițiale a 
viitoarelor cadre didactice; s-a sprijinit exceptarea de la plata taxelor școlare pentru studenții 
cu rezultate deosebite; s-au extins măsurile de sprijin social - subvenții pentru cazare și masă. 
 Proiectul privind învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project 
(ROSE), componenta 2 - Intervenții la nivelul universităților și programe de vară, vine în 
întâmpinarea nevoilor studenților pentru care probabilitatea de a abandona facultatea în primul 
an de studii este ridicată, cu precădere a celor aparținând unor grupuri dezavantajate. Începând 
cu anul 2018, în cadrul POCU, sunt în implementare apeluri de proiecte competitive dedicate 
învățământului superior, precum: Stagii de practică pentru elevi și studenți în sectorul 
agroalimentar, industrie și servicii; Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul 
superior în sprijinul angajabilității; Măsuri integrate pentru creșterea participării studenților 
din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale; Sprijin pentru doctoranzi și cercetători 
post-doctorat.  
 Metodologia de finanțare, pentru anul 2019, a menținut aplicarea, pentru tot 
mecanismul de finanțare suplimentară, a indicatorilor de calitate care urmăresc: evaluarea 
procesului didactic și a resursei umane și măsurile privind internaționalizarea învățământului 
și serviciile pentru studenți. În cadrul proiectului Îmbunătățirea politicilor publice în 
învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de 
calitate QAFIN, au fost elaborate Metodologia și ghidurile privind evaluarea externă a calității 
în învățământul superior din România și Metodologia de evaluare a universităților în scopul 
clasificării instituționale și a ierarhizării programelor de studii. Direcții strategice de 
dezvoltare instituțională finanțate au fost: creșterea echității sociale, internaționalizarea 
învățământului superior din România, asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor 
botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de 
susținere a activităților didactice, din cadrul universităților, susținerea activităților societăților 
antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților; îmbunătățirea calității activității 
didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice, Susținerea cercetării de 
excelență din universități. Astfel, au fost finanțate peste 200 de activități, suma alocată fiind 
de 17,9 milioane lei. 
 În baza Planului de Control pentru anul 2019, referitor la învățământul superior, s-au 
avut în vedere următoarele direcții de acțiune: soluționarea petițiilor/memoriilor, efectuarea 
unor misiuni de control tematic, efectuarea unor controale de revenire,  participarea la 
activități de monitorizare specială a instituțiilor de învățământ superior. 
 În ceea ce privește susținerea universităților pentru implementarea de acțiuni în vederea 
corelării ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, se continuă menținerea funcționalității 
platformei informatice SAPM, care facilitează accesul universităților și instituțiilor centrale la 
instrumentele de monitorizare necesare pentru dezvoltarea și implementarea de studii de 
cercetare, instituționale și naționale, privind percepția studenților și absolvenților legată de 
procesul educațional și corelarea acestuia cu parcursul profesional. 
 S-a continuat susținerea universităților pentru implementarea de acțiuni în vederea 
susținerii activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS), fiind propuse spre 
finanțare 32 de proiecte, cu o sumă totală de 5,123 de mii lei, care vizează organizarea de 
internship-uri și training-uri la companii de succes, organizarea de conferințe și ateliere de 
lucru cu antreprenori de succes, facilitarea contactului cu potențiali investitori. 
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 S-a creat cadrul legal pentru susținerea acțiunilor desfășurate de instituțiile de 
învățământ superior pentru dezvoltarea internaționalizării: participarea la proiecte 
educaționale și de cercetare comune cu universități de prestigiu; susținerea în afara granițelor 
țării de cursuri de limbă, cultură și civilizație românească în sprijinul etnicilor români care 
doresc să studieze în România; participarea la târguri și expoziții internaționale de educație, 
participarea la conferințe internaționale, participarea la concursuri profesionale internaționale, 
participarea la festivaluri artistice. Totodată, începând cu anul 2019, se adaugă și posibilitatea 
de asigurare a resurselor necesare pentru susținerea domeniilor din cadrul instituțiilor de 
învățământ superior care sunt cuprinse în clasamentele internaționale de clasificare și 
ierarhizare. Trei universități românești fac parte din rețelele academice care beneficiază de 
primul val de finanțări din cadrul inițiativei „Universități europene”: Universitatea din 
București, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București și Universitatea 
Tehnică de Construcții din București. 
 Interesul cetățenilor străini pentru a urma cursuri universitare în instituțiile de 
învățământ superior de stat din România s-a menținut constant față de anul precedent. În 2019, 
erau 32.512 studenți străini, din 128 de state, anume 5,1% din totalul studenților înscriși în 
universitățile de stat (față de 5,4% în 2018). În anul universitar 2018-2019, un număr de 
15.127 de cetățeni din alte state membre la Uniunii Europene și străini au fost înscriși la studii 
universitare pe cont propriu.  

Principalii beneficiari ai burselor sunt românii de pretutindeni, cei mai mulți provenind 
din Republica Moldova, Ucraina, statele din Balcani. În 2018-2019, au beneficiat de diferite 
forme de susținere 4.500 de studenți străini în baza acordurilor bilaterale sau ofertelor 
unilaterale ale statului român. În Programul Erasmus+ pentru mobilități de studenți și cadre 
universitare și pentru Proiecte de parteneriat strategic pentru învățământul superior din 
Romania au fost implicate 72 de universități, fiind alocate 44.020.913 euro în 2018 și 
46.878.329 euro în 2019. Un umăr de 9.500 studenți români în 2018 și 10.000 în 2019 au 
beneficiat de mobilități outgoing de studiu sau stagii de practică în străinătate în țările 
Programului. De asemenea, în 2018 au beneficiat de mobilități de predare sau formare în țările 
Programului 4.200 de cadre didactice universitare, iar în 2019, un număr de 4500 cadre 
didactice universitare. La aceștia se adaugă 4.300 de studenți și cadre didactice universitare, 
atât incoming, cât și outgoing, care au beneficiat de mobilități în cadrul cooperării cu țări din 
afara Programului. Rata generală de absorbție a fondurilor Erasmus+ a fost de 98,5%. 
 În Programul Național de Investiții sunt cuprinse 46 de obiective de investiții destinate 
unităților de învățământ superior de stat. 
 
 Direcțiile și priorități de dezvoltare au avut în vedere: asigurarea cadrului normativ 
pentru funcționarea optimă a sistemului de învățământ superior, asigurarea accesului egal și a 
participării în învățământul superior, creșterea calității programelor de studii și a 
competitivității universităților, corelarea programelor de studii universitare cu cerințele 
angajatorilor, dezvoltarea dimensiunii internaționale a învățământului superior, finanțare 
predictibilă, consolidarea bazei materiale, utilizarea noilor tehnologii, dezvoltarea și integrarea 
sistemelor informatice, guvernanță profesionistă și transparență, descentralizare, autonomie și 
responsabilitate. 
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Comisiile au luat act de conţinutul Raportului privind starea învăţământului 
preuniversitar din România 2018-2019 și de conținutul Raportului privind starea 
învăţământului superior din România 2018-2019  (R1/2020). 

 

La dezbaterea Rapoartelor a participat ca invitat, în baza prevederilor art. 55 și 56 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, şi ale art. 63 din Regulamentul Senatului, 
republicat, domnul Florin Lixandru - secretar de stat din partea Ministerului Educației.    

 

În urma dezbaterilor, Comisiile au hotărât să supună, spre dezbatere și adoptare, 
Camerelor reunite ale Parlamentului, Raportul privind starea învățământului 
preuniversitar din România 2018-2019 și, spre informare, Raportul privind starea 
învățământului superior din România 2018-2019. 
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          Deputat Natalia-Elena INTOTERO               Senator Cristina Monica ANISIE 
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          Deputat Laurențiu-Cristinel ȚEPELUŞ               Senator Ambrozie-Irineu DARĂU 
 
 
 
 
 

 

      


