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RAPORT COMUN 
asupra Raportului privind starea învățământului preuniversitar 2019-2020 (R2/2021), 

Raportului privind starea învățământului preuniversitar din România 2019-2020 - 
varianta revizuită  (R19/2021) și 

Raportului privind starea învățământului superior în România 2019-2020 (R1/2021) 

 

 Comisia pentru învățământ din Camera Deputaților și Comisia pentru învățământ, 
tineret și sport din Senat au fost sesizate cu Raportul privind starea învățământului 
preuniversitar din România 2019-2020 (R2/2021) și Raportul privind starea 
învățământului preuniversitar din România 2019-2020 - varianta revizuită  (R19/2021)., 
pentru a întocmi un raport comun.  

 În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) lit. v) ale Legii educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministrul Educației prezintă anual 
Parlamentului raportul privind starea învățământului preuniversitar în România. Concomitent, 
sunt prezentate direcțiile și prioritățile de dezvoltare a învățământului preuniversitar și 
superior.  

Totodată, s-a transmis Parlamentului, spre informare, și Raportul privind starea 
învățământului superior din România 2019-2020 (R1/2021), publicat anual conform art. 216 
lit. j) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care 
potrivit legii nu se supune dezbaterii Parlamentului, dar se poate transmite spre informare. 
   Raportul privind starea învățământului preuniversitar în 2018-2019 este structurat 
pe trei părți distincte: Partea I - Analiza sistemului de învățământ preuniversitar din 
perspectiva indicatorilor de bază, Partea a II-a - Acțiuni principale și rezultate obținute în anul 
școlar 2019-2020, Partea a III-a - Direcții de dezvoltare pentru învățământul preuniversitar – 
2021.  

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). 

 
Începând cu 10 martie 2020, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a suspendat 

cursurile școlare pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar. MEC a aprobat o serie de 
măsuri menite să organizeze activitatea sistemului de educație în context pandemic: 
suspendarea organizării și desfășurării evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și 
a VI- a, a simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor 
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scrise ale examenului de bacalaureat în anul școlar 2019-2020; elaborarea instrucțiunilor 
pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare 
on-line; luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ; lansarea 
primei linii de consiliere psihologică pe tema COVID-19, pentru cadre didactice, elevi și 
părinți. În data de 27 aprilie 2020, MEC, împreună cu specialiștii din cadrul Ministerului 
Sănătății, a luat decizia privind continuarea derulării anului școlar în condiții de siguranță 
pentru elevi, cadre didactice, personalul din școli și părinți în format on-line. Din data de 7 
mai, s-au început demersurile pentru achiziționarea a 250.000 de dispozitive electronice, fiind 
alocată prin hotărâre de Guvern suma de 150 de milioane de lei. MEC a realizat un parteneriat 
cu TVR pentru realizarea de lecții în programe Teleșcoală. La începutul lunii mai 2020, a fost 
stabilit un nou plan de măsuri în sistemul preuniversitar de învățământ, în contextul pandemiei 
COVID-19: programa din semestrul al II-lea care nu a fost parcursă după data de 11 martie 
2020 va fi abordată în anul școlar următor, după ghiduri metodologice elaborate de MEC 
pentru fiecare disciplină; nu se susțin teze, iar mediile sunt încheiate cu minimum două 
calificative/note; înscrierile la clasa pregătitoare și la grădiniță pot fi realizate online; 
examenele de certificare a competențelor profesionale pentru nivelurile 3, 4 și 5, conform 
Cadrului Național al Calificărilor, pentru învățământul vocațional, profesional și profesional 
dual, precum și cele din învățământul postliceal se realizează numai pe bază de proiect, iar 
proba practică este echivalată. Ministerul a realizat demersuri legale și organizatorice în 
vederea reluării activităților didactice, în condiții de siguranță sanitară, în anul școlar 2020-
2021. 

 
 Partea I, primul capitol prezintă o analiză a participării școlare. Din această 
perspectivă sunt de menționat următoarele:  
 - în anul școlar 2019-2020, sistemul de învățământ preuniversitar românesc a cuprins 
2.947,01 de mii de elevi, înregistrând o scădere de peste 32 de mii de elevi față de anul școlar 
anterior. La nivelul învățământului primar, scad efectivele cu 27,82 de mii elevi, ajungând la 
899,96 de mii de elevi. În învățământului profesional a fost o creștere de peste 10 mii de elevi, 
depășindu-se valoarea de 100 de mii de elevi înscriși. 
 - rata brută de cuprindere școlară la toate nivelurile de învățământ și-a continuat 
tendința ușor ascendentă, indicatorul fiind de 76,9%.  

- în învățământul antepreșcolar au fost cuprinși 22,5 mii de copii (97,9% în mediul 
urban, 2,1% în mediul rural). Din numărul total al copiilor înscriși în învățământul 
antepreșcolar, în funcție de programul de funcționare al creșelor, sub 1% dintre copiii 
frecventează programul normal, 97,6% dintre copii programul prelungit și 1,6% programul 
săptămânal și special. 1,9% au vârsta mai mică de 1 an, 26,8% dintre copii au 1 an, aproape 
două treimi dintre cei înscriși au 2 ani (62,7%), iar 8,6% au 3 ani. Învățământul preșcolar a 
cuprins 526,2 mii de copii (în creștere cu 805 copii față de anul școlar anterior), școlarizați în 
1.175 de grădinițe și 9.661 de secții din cadrul grupurilor școlare sau a altor unități furnizoare 
de educație și formare. Învățământul primar și gimnazial (de masă și special) a cuprins 1.612,9 
mii de elevi (cu 32,2 mii mai puțin decât în anul școlar anterior), școlarizați în unități școlare 
cu personalitate juridică și structuri fără personalitate juridică. La finalul anului școlar, în 
învățământul primar și gimnazial de masă, 97,1% au fost declarați promovați și 2,9% 
repetenți. Pe ansamblul învățământului primar și gimnazial, rata abandonului școlar a fost de 
2,1% (35,3 de mii de elevi - 2,0% învățământ primar, 2,4% învățământ gimnazial).   

- 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. La nivel general au drept 
cauză dificultățile de adaptare cu care se confruntă elevii la solicitările școlii, respectiv la 
trecerea de la un nivel de studiu la altul: stiluri de predare diferite, solicitări mai complexe în 
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plan curricular; nu în ultimul rând diferențele semnificative în ceea ce privește numărul de 
ore/săptămână dedicate studiului.  
 - procentul elevilor cuprinși în învățământul secundar superior din totalul populației de 
vârstă corespunzătoare acestui nivel (ratei brute de cuprindere) a fost de 87,5%. Rata de 
cuprindere în liceu a înregistrat o ușoară creștere, până la valoarea de 75,2%, iar la nivelul 
învățământului profesional a fost de 16,4% (reducerea valorilor ratei de cuprindere în liceu se 
corelează cu creșterea valorilor pentru învățământul profesional). În liceu se afla aproximativ 
58% din populația școlară totală de 15 ani, peste 63% din populația școlară de 16 ani, peste 
64% din populația școlară de 17 ani și aproape 52% din populația școlară de 18 ani. Pe lângă 
elevii de vârstă teoretică corespunzătoare (15-18 ani), în unitățile de învățământ liceal se aflau 
și elevi de vârste mai mici (15,1% din totalul populației de 14 ani), dar și elevi cu vârste mai 
mari (peste 9% din populația de 19 ani și un număr semnificativ de elevi de 20 de ani și peste 
această vârstă). 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, în 
acest caz fiind de 95,3% (șapte din zece elevi (73,2%) au optat pentru liceu și doi din zece 
elevi (22,1%) au optat pentru învățământul profesional). La începutul anului școlar au fost de 
626.511 elevi la liceu, iar la finalul anului școlar 2018-2019, 15.513 elevi (2,5%)  erau în 
situația de abandon școlar, cea mai mică rată de abandon școlar înregistrându-se la nivelul 
filierei vocaționale, iar cea mai mare la nivelul filierei tehnologice. În învățământul 
profesional rata abandonului a fost de 3,8%. 
 - rata brută de cuprindere în învățământul postliceal în anul școlar 2019/2020 a fost de 
14,9%, în ușoară creștere față de anul anterior, iar rata abandonului școlar a fost de 9,7%.  
 

Referitor la evoluția efectivelor de personal din învățământului preuniversitar, numărul 
angajaților a înregistrat o creștere față de anul școlar anterior cu 401 persoane, fiind de 
288.982 persoane. La nivelul categoriilor de personal din învățământul preuniversitar, cea mai 
mare pondere este înregistrată de personalul didactic (71,8%, din care peste jumătate 
funcționează în ciclul primar și gimnazial (52%), 27,3% în liceu, 19% în învățământul 
preșcolar), urmată de personalul de întreținere și operațional (18,3%), personalul didactic 
auxiliar (7,3%) și personalul administrativ (2,6%). Ponderea personalului calificat a evoluat 
diferit în funcție de nivelul de învățământ, fiind în medie de 97%. 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 
(10 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, la nivelul anului 2018-2019, 82% dintre copiii cu vârsta corespunzătoare 
clasei a VIII-a au absolvit învățământul gimnazial. Pe categorii de medii obținute, la nivelul 
anului școlar 2019-2020, se observă scăderea ponderii elevilor care au obținut medii către 
minimul grilei de notare și creșterea ponderii celor care au obținut medii către maximul grilei 
de notare. Rata de absolvire a învățământului liceal (cu și fără examen de bacalaureat) în 
2018-2019 a fost de 71,7% (44,9% cu examen de bacalaureat). Din totalul celor care s-au 
prezentat la examenul de bacalaureat 2020 (ambele sesiuni), 79,2% au fost absolvenți din seria 
curentă și 20,8% au fost absolvenți din anii trecuți, rata de promovabilitate a absolvenților din 
aul curent fiind de 78,2% (69,5% per total). Media generală obținută la examenul de 
bacalaureat 2020 (ambele sesiuni) a fost 7,93. Cea mai scăzută rată de promovabilitate s-a 
înregistrat la nivelul filierei tehnologice (46,5%), iar cea mai mare în cazul filierei teoretice 
(84,2%). Rata de absolvire a învățământului postliceal a fost de 14,4%. 
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 Eficiența externă a sistemului de învățământ poate fi analizată din perspectiva inserției 
profesionale a absolvenților pe piața muncii. Din totalul de 19.414,5 mii de persoane 
rezidente în România în anul 2019, un număr de 12.001,8 mii sunt persoane în vârstă de 15-64 
de ani, considerate în analizele statistice drept persoanele în vârstă de muncă. Dintre acestea, 
8.760,6 mii de persoane reprezintă populația activă, 4.013,6 mii populația inactivă, formată 
din elevi și studenți, casnice, pensionari, beneficiari de ajutor social. La nivelul anului 2019, 
aproape 90% din populația absolventă de învățământ superior era populație ocupată, și din 
învățământul postliceal aproape 80%. Rata de ocupare la nivelul absolvenților de învățământ 
profesional era de peste 50%. Aproape un sfert (24,7%) din totalul persoanelor de 15-24 de 
ani erau implicate pe piața muncii, iar 16,8% au fost în situație de șomaj.  
 
 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 86,3 % în 
2018. 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 2019, valoarea era de 
15,3%. România ocupa ultimul loc între țările din Uniunea Europeană în ceea ce privește 
participarea adulților de 25-64 de ani la învățare pe parcursul întregii vieți (România -1,3%, 
față de media UE-28 de 11,3%), aflându-se încă departe de ținta europeană pentru anul 2020 
proiectată la o pondere de 15%. 
 
 Partea a II-a prezintă cele mai importante acțiuni și rezultatele obținute în 
învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 - 2020.  

Accesul la educație este un drept garantat pentru fiecare copil din România, putând fi 
pus în valoare cu eficiență maximă prin sprijinirea școlii, atât de către familie, cât și de 
comunitatea locală șl alți stakeholder, prin asigurarea unei infrastructuri/baze materiale 
corespunzătoare și oferirea de sprijin copiilor ce provin din familii dezavantajate. 
 Prin Programul pentru școli al României, în perioada 2017-2023, MEC a asigurat 
alocarea unor alimente de bază tuturor copiilor din învățământul primar și gimnazial. Prin 
Programul guvernamental național Rechizite școlare au fost acordate rechizite școlare unui 
număr de 274.409 beneficiari, elevi din învățământul primar și gimnazial de stat, în valoare 
totală de 5,062 de mii. lei. MEC a fost și beneficiar al proiectului Rechizite pentru preșcolari 
și elevi - șanse egale la educație, ce are ca obiectiv prevenirea abandonului școlar și a părăsirii 
timpurii a școlii. Grupul țintă al proiectului a fost format din 360.150 de preșcolari și elevi din 
clasele II - VIII care au beneficiat de pachete de rechizite și ghiozdane. Programul de acordare 
a unui ajutor financiar intitulat „EURO 200" a continuat și a avut 7.225 beneficiari. Programul 
Masa caldă a fost extins, în anul 2020, de la 50 la 150 de unități de învățământ. Conform 
Hotărârii de Guvern nr. 435/2020, elevii școlarizați în România beneficiază de gratuitate 
pentru transportul local rutier și naval, transportul rutier județean și naval între localitatea de 
domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, transportul interjudețean și transportul intern 
feroviar și cu metroul. Alte programe au fost: programul Tichete pentru grădiniță, programele 
Bani de liceu și Bursa profesională (32.586 de elevi proveniți din familii dezavantajate socio-
economic au beneficiat de sprijin material), sprijin material pentru copiii cu cerințe 
educaționale speciale (62.853 copii beneficiari), programul Școală după Școală (ȘDȘ), 
programul A doua șansă, Mecanismul de prevenire și combatere a segregării școlare, 
Mecanismul de identificare și de prevenire a riscului de părăsire timpurie a școlii. 
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 În vederea asigurării accesului egal și a participării la educație pentru fiecare copil din 
România, s-au asigurat, în contextul pandemiei: coordonarea, organizarea și realizarea 
programului Teleșcoală, ce a constat în lecții filmate și difuzate pe postul național de 
televiziune; ordine de ministru privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul 
liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, organizarea și desfășurarea examenului de 
certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională, organizarea și 
desfășurarea  competițiilor sportive școlare. Ținând seama de particularitățile desfășurării 
actului educațional în contextul pandemiei COVID -19, la nivelul MEC s-au realizat ghiduri 
metodologice ca materiale suport pentru cadrele didactice. 
 În procesul de organizare a rețelei școlare, unitățile de învățământ pot să își păstreze 
statutul și structura sau pot fi reorganizate în urma aplicării unor operațiuni specifice, respectiv 
fuziunea sau divizarea acestora. Probleme identificate în locațiile structurilor arondate 
unităților de învățământ cu personalitate juridică supuse procesului de reorganizare au fost:  
spații subdimensionate, infrastructură necorespunzătoare, imposibilitatea obținerii 
autorizațiilor sanitare de funcționare, clădiri vechi, efective foarte mici, lipsa dotărilor 
corespunzătoare. Rețeaua școlară a cuprins 5.973 de unități cu personalitate juridică și 10.922 
structuri arondate pentru învățământul de masă, 153 și 33 pentru învățământul special, dar și 
170 și 184 pentru activități extrașcolare (palate ale copiilor, cluburi ale copiilor, cluburi 
școlare sportive). 
 În anul 2019-2020, au fost 291.723,17 norme pentru învățământul preuniversitar, din 
care 213.925,4 norme didactice de predare. Numărul total de posturi vacante/rezervate 
publicate pentru concursul de ocupare a posturilor a fost în anul 2019 de 61.064 și în anul 
2020 de 59.118. Pe parcursul anului școlar 2019-2020 s-au organizat și desfășurat două serii 
ale concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți 
în management educațional, numărul de cadre didactice înscrise în Registrul Național al 
Experților în Management Educațional fiind în seria a 15-a de 1.391 și în seria a 16-a de 704. 
La nivel național au fost încadrate 1.429 cadre didactice de sprijin, 2.196 profesori consilieri 
școlari și 601 profesori logopezi, pentru un număr de 43.910 elevi cu CES și sau/ dizabilități 
integrați în unități de învățământ de masă. 
 În anul școlar 2019-2020, au fost întreprinse demersuri pentru asigurarea cadrului 
normativ privind organizarea unităților de educație timpurie și pentru asigurarea și 
implementarea cadrului curricular într-un mod adecvat. S-a înființat și operaționalizat 
Comitetul Național de Sprijin pentru Educația Timpurie (CNSET).  
 Pentru evaluarea calității educației, ARACIP a derulat 618 activități de evaluare 
externă la unități de învățământ de stat și particular. În urma activităților a rezultat un număr 
total de 108 de unități care nu îndeplineau, la nivel minimal și obligatoriu, cel puțin un 
indicator din cei 43 prevăzuți în H.G. nr. 21/2007. Dintre acestea, 93 de unități nu dețineau 
autorizația de securitate la incendiu. 
 În condițiile confruntării cu o criză de sănătate publică, MEC a dezvoltat cadrul legal în 
vederea asigurării accesului cât și a educației incluzive de calitate și s-a introdus posibilitatea 
desfășurării activității didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, ca formă de 
organizare a procesului didactic. În perioada suspendării cursurilor, martie-iunie 2020, Centrul 
Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), a organizat o serie de webinarii adresate 
cadrelor didactice din România, în care au fost prezentate instrumente de lucru sau predare 
online. În luna septembrie 2019, în cadrul proiectului ROSE, a fost organizat un seminar de 4 
zile privind evaluarea standardizată, în aprilie și mai 2020 fiind organizate alte 5 sesiuni de 
instruire online. Prin H.G. nr.370/2020 a fost aprobat Programul național "Școala de acasă" în 
vederea achiziționării de dispozitive electronice cu conexiune la internet, necesare dotării 
unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea facilitării activităților didactice la 
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distanță pentru elevii din medii defavorizate, înmatriculați în unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat. 
 Competițiile școlare, inclusiv pregătirile loturilor olimpice în vederea participării la 
competițiile internaționale au fost suspendate din cauza pandemiei de COVID-19. 

În anul școlar 2019-2020 au fost planificate și desfășurate acțiuni în vederea revizuirii 
planurilor-cadru pentru învățământul primar și gimnazial, precum și acțiuni vizând elaborarea 
unor noi planuri-cadru pentru învățământul liceal. În conformitate cu calendarul de 
implementare a noului curriculum național în învățământul primar și gimnazial, noile planuri-
cadru și programe școlare au fost aplicate progresiv. Noile programe au fost aplicate la clasa a 
VII-a, în anul școlar 2020-2021 urmând la clasa a VIII-a. S-a inițiat revizuirea planurilor-
cadru privind învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă și sportiv, 
inclusiv pentru clasele cu predare în limbile minorităților naționale. Au beneficiat de manuale 
noi 146.330 elevi de clasa a VII-a, în anul școlar 2020-2021 urmând să beneficieze 152.000 
elevi. 

 
 La sfârșitul anului școlar 2019-2020, Centrul Național pentru Dezvoltarea 
Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) a elaborat documentul Repere 
metodologice pentru consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020 pentru învățământul 
profesional și tehnic care oferă sugestii de abordare a unor conținuturi din modulele de 
specialitate, prezentând exemple de analiză a rezultatelor învățării și a conținuturilor a căror 
formare/exersare s-a realizat preponderent în semestrul al II-lea și identificând modalitățile 
prin care acestea pot fi integrate în cadrul unor module din anul școlar 2020-2021, fără a 
încărca activitățile de învățare propuse elevilor.  
 Evoluția numărului de elevi cuprinși în învățământul profesional arată o creștere 
constantă pe parcursul ultimilor trei ani școlari, iar în anul școlar 2019-2020 au fost înscriși 
6.970 de elevi, ceea ce reprezintă o creștere de peste 2,7 ori față de anul introducerii 
învățământului dual. Numărul de operatori economici implicați în formarea profesional 
inițială prin învățământul dual care au încheiat contrate de parteneriat a fost de 469.  Sfârșitul 
anului școlar 2019-2020 a marcat absolvirea primei promoții de învățământ dual. Astfel, 1847 
de elevi absolvenți de dual (dintre aceștia 983 au fost angajați - 53% rată de inserție pe piața 
muncii), certificați pentru 39 de calificări profesionale de nivel 3, din 12 domenii de formare 
profesională, au fost pregătiți să răspundă nevoii de forță de muncă calificată.  
 Una din modalitățile de creștere a atractivității învățământului profesional și tehnic este 
diseminarea și promovarea exemplelor de bune practici. În cadrul proiectului ERASMUS+ au 
fost reactivate și reorganizate 10 rețele parteneriale pe domenii de pregătire profesională de 
interes. Ca efect al măsurilor de informare și consiliere, față de anul școlar 2018-2019, în anul 
școlar 2019-2020 se constată o creștere a atractivității învățământului profesional, argumentată 
de creșterea ponderii elevilor cuprinși în clasa a IX-a la învățământul profesional (24,9%). 
 În vederea formării continue a cadrelor didactice, casele corpului didactic au derulat 
programe de formare acordând interes sporit asigurării calității și diversității, pe domenii 
tematice precum: proiectare curriculară, strategii didactice de predare - învățare - evaluare, 
abilitare curriculară, managementul clasei de elevi, educație anti-bullying, consiliere și 
orientare școlară și în domeniul carierei, competențe TIC/digitale, educația copiilor cu CES, 
educația copiilor și tinerilor cu aptitudini înalte, egalitate de șanse și gen, educație nonformală, 
extrașcolară și informai, noile educații, dezvoltare durabilă și provocările globalizării, educație 
antreprenorială, educație pentru mediu, educație pentru sănătate, educație interculturală, 
educație pentru cetățenie democratică, educație pentru drepturile copilului, educație pentru 
drepturile omului, management și consiliere pentru cariera didactică, management și 
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leadership în educație, marketing educațional, managementul calității educației, politici 
educaționale. 
 MEC a elaborat o serie de documente strategice care vizează problematica prevenirii și 
combaterii violenței și delincvenței juvenile în mediul școlar, siguranța în mediul școlar și în 
zonele adiacente, care sunt implementate la toate nivelurile (național, județean, local și cu 
precădere la nivelul unităților de învățământ) și care presupun și o abordare integrată. 
 
 Cu privire la relațiile internaționale și afacerile europene, MEC a reprezentat 
interesele României, în domeniul propriu de competență, în cadrul organizațiilor 
internaționale, europene, regionale și subregionale prin analizarea actele legislative și non-
legislative propuse spre adoptare la nivel european și internațional și elaborarea de propuneri 
de poziție în consultare cu alte structuri subordonate/coordonate, alte ministere, departamente 
și agenții guvernamentale. De asemenea, au fost asigurate participările României în grupurile 
de lucru constituite la nivel internațional, inter-regional sau subregional, precum și în cadrul 
inițiativelor inter-guvernamentale. 
 

În Partea a III-a a raportului sunt reliefate preocupările și direcțiile de acțiune pentru 
anul 2019-2020 și vizează: asigurarea echității în educație, susținerea carierei didactice, 
profesionalizarea managementului educațional, dezvoltarea învățământului profesional și 
tehnic, dezvoltarea educației timpurii accesibile tuturor, modernizarea curriculumului și 
evaluării, susținerea învățământului în limbile minorităților naționale, asigurarea finanțării și 
modernizarea infrastructurii, transformarea digitală a educației, îmbunătățirea tranziției de la 
învățământul secundar superior la cel terțiar, dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții, 
dezvoltarea dimensiunii internaționale a învățământului 
preuniversitar românesc. 
 
  
 

Raportul privind starea învățământului superior din 2019-2020 este structurat pe 
trei capitole distincte: Analiza sistemului de învățământ superior din perspectiva indicatorilor 
de bază, Acțiuni relevante și rezultate obținute în anul universitar 2019-2020 și Direcții de 
dezvoltare a învățământului superior pentru anul 2021. 

  
 Capitolul I prezintă situația din învățământul universitar pe următoarele dimensiuni: 
participarea la educație; rezultatele studenților; resursele umane. 

La nivelul anului 2019-2020, sistemul național de învățământ superior cuprindea: 55 de 
instituții de învățământ superior de stat și 35 de instituții de învățământ superior particulare, cu 
407 de facultăți de stat și 139 facultăți particulare. Sistemul național de învățământ superior 
acoperea municipiul București și 37 de județe. Municipiul București cuprinde 28,6% dintre 
facultăți și 32,9% dintre studenți. Nu există instituții de învățământ superior/facultăți în 
județele Botoșani, Giurgiu, Ialomița și Vaslui. În instituțiile de învățământ superior din 
România erau înmatriculate 543,3 mii de persoane (86,3% în cadrul instituțiilor de învățământ 
superior de stat), 75% urmau programe de studii universitare de licență, 20,5% programe de 
studii universitare de masterat, 4% programe de studii universitare de doctorat, iar 0,5%  
programe de studii postuniversitare.  

Efectivele de studenți înscriși la studii universitare de licență au scăzut, urmând aceeași 
tendință înregistrată în ultimii ani, fiind determinată 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, rata 
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crescută de părăsire timpurie a sistemului educațional preuniversitar și fenomenul migrațiune 
externe. Numărul de studenți înscriși în învățământul de licență a fost de 407,4 mii (89,8% la 
forma cu frecvență, 6,4% studiază la distanță, iar aproape 3,8% la programe de studii cu 
frecvență redusă). În funcție de țara de proveniență, 93,3% din totalul studenților înscriși la 
studii universitare de licență sunt români, iar 6,7% sunt studenți străini. Ciclul de studii 
universitare de master a cuprins 111,3 mii de studenți (90,1% la stat și numai 9,9% în 
învățământul particular). Datele statistice raportează un total de 2.699 de persoane participante 
la programe postuniversitare. Un număr de 21.666 de persoane erau înscrise la studii 
universitare de doctorat (99% din totalul de doctoranzi la stat și numai 1% în învățământul 
particular). Numărul persoanelor care urmau programe postdoctorale a fost de 310.  
 Durata medie de frecventare a învățământului superior (numărul mediu de ani de studii 
superioare pe care îi frecventează o persoană de vârstă oficială corespunzătoare acestui nivel 
de învățământ) a fost de 1,4 ani. Ratele specifice de cuprindere au înregistrat valori destul de 
apropiate de cele din anul precedent, cea mai mare fiind cea pentru 20 ani (75.318), urmată de 
21 ani, respectiv 71.117 studenți.  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 oficială de vârstă corespunzătoare învățământului superior (19-23 
de ani) a fost de 37,4%.  
 Din totalul de 402,7 mii de studenți înscriși la începutul anului 2018-2019 în 
învățământul universitar de licență, în evidențele de sfârșit de an s-au regăsit 363,8 mii 
(90,4%). Au promovat 346,5 mii (86%), o pondere de 4,3% fiind declarați repetenți și/sau cu 
situația neîncheiată. Cea mai ridicată rată de promovare a fost înregistrată în cadrul 
învățământului de zi (86,8%). A fost înregistrat un număr de 38.022 absolvenți cu succes ai 
studiilor universitare de master, 87,2% dintre aceștia provenind din învățământul superior de 
stat. Un număr de 1.920 de persoane au obținut titlul de doctor în științe, aproape toți 
doctoranzii (1.900 de persoane) fiind din instituții de învățământ superior de stat (doar 3 
instituții particulare acreditate organizează studii universitare de doctorat). S-au înregistrat 
1.607 absolvenți cu succes ai programelor postuniversitare (doar 150 din particular). 
 Numărul total al angajaților din învățământul superior a fost de 50,6 mii de persoane. 
Personalul didactic academic reprezintă 52,2% (26,4 mii de persoane) din angajații din 
învățământul superior românesc. Astfel, unui cadru didactic îi reveneau 15,4 studenți - din 
perspectiva asigurării calității în învățământul superior, evoluția indicatorului poate fi 
apreciată drept una pozitivă. 
 
 În Capitolul II, din perspectiva cadrului normativ, în perioada ianuarie-septembrie 
2020, s-au emis 24 ordine de ministru, 6 hotărâri de Guvern și 5 ordonanțe în domeniul 
învățământului superior. În ceea ce privește finanțarea învățământului superior au fost 
aprobate metodologiile de finanțare (OMEC nr. 3115, 3116, 3132/2020). Prin H.G. 
nr.327/2020 s-au distribuit universităților cifrele de școlarizare pentru studii universitare de 
licență, mașter și doctorat.  Prin ordinele MEC nr. 4621, 4676, 5229/2020 au fost adoptate 
reglementările pentru organizarea și funcționare a CNATDCU. Pentru asigurarea funcționării 
în bune condiții pe perioada pandemiei de Coronavirus au fost emise o serie de note, ordine de 
ministru și ordonanțe, precum OMEC nr. 4020, 4205, 4206, 4220/2020, OUG nr. 58, 79, 
141/2020. 
 Pentru anul universitar 2019-2020 au fost alocate cifre de școlarizare distincte dedicate: 
absolvenților de licee situați în mediul rural, pentru domeniile prioritare de dezvoltare a 
României, 400 locuri destinate formării inițiale a viitoarelor cadre didactice prin programul de 
master didactic. 
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 S-a continuat implementarea Schemelor de granturi pentru universități din proiectul 
privind învățământul secundar - ROSE. În luna iulie 2020, se aflau în implementare 201 
granturi necompetitive, în care 15.999 de studenți au beneficiat, în primii doi ani, de activități 
remediale, programe de consiliere și dezvoltare personală. În anul 2019 a fost lansată schema 
de granturi competitive pentru universități Sprijin pentru studenți, care are obiective și 
activități asemănătoare Schemei de granturi necompetitive. În luna iulie 2020, se aflau în 
implementare 38 de granturi (13 începând cu anul 2017, 12 începând cu anul 2018 și 13 
începând cu anul 2019). MEC, în colaborare cu Agenția Română de Asigurare a Calității în 
învățământul Superior a implementat în perioada 2017- 2020, proiectul Îmbunătățirea 
politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin 
actualizarea standardelor de calitate QAFIN. În cursul anului universitar 2019-2020, deși a 
existat contextul pandemic, s-au elaborat două rezultate în cadrul proiectului QAFIN: 
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.  În luna decembrie 2020 s-a aprobat spre finanțare, proiectul 
ReCONECT - Adaptare la schimbare - Mecanism integrat de anticipare, monitorizare, 
evaluare a pieței muncii și educație, ce are ca obiectiv general corelarea cererii cu oferta de 
forță de muncă prin introducerea de noi instrumente și mecanisme de monitorizare și evaluare 
a politicilor publice și de anticipare a nevoilor de competențe. S-a aprobat spre finanțare și a 
fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul Start în carieră prin master didactic, 
finanțat din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, ce are ca scop 
îmbunătățirea calității și eficienței învățământului terțiar prin diversificarea ofertelor 
educaționale în învățământul terțiar universitar, îmbunătățirea nivelului de competențe al 
personalului didactic din învățământul terțiar universitar în ceea ce privește conținutul 
educațional inovator și resursele de învățare modeme și flexibile, precum și prin stimularea 
accesului la învățământul superior. În total, în sectorul universitar, au fost contractate proiecte 
în valoare totală de aproximativ 447 milioane RON (aproximativ 93 milioane EUR), ceea ce 
reprezintă 97% din valoarea totală - 459 milioane RON. 
 În susținerea internaționalizării învățământului superior, MEC a susținut învățământul 
românesc financiar prin FSS (formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de 
stat). Dintre cele 24 de noi alianțe acceptate în anul 2020, fac parte șapte universități 
românești. Aceste alianțe includ diverse tipuri de instituții de învățământ superior din statele 
membre UE, precum și din Marea Britanie, Islanda, Norvegia, Serbia și Turcia, de la 
universități de științe aplicate, universități tehnice și școli artistice de film și mass-media, până 
la universități comprehensive și axate pe cercetare. În ceea ce privește prezența instituțiilor de 
învățământ superior din România în clasamentele internaționale, Shanghai Ranking's - Global 
Ranking of Academic Subjects 2020 include, în primele 1.000 de poziții, Universitatea Babeș-
Bolyai, iar la nivelul clasificării pe domenii de studii, din România mai sunt prezente încă 8 
universități. 

Comisia Europeană prin Directoratul General pentru Educație, Tineret, Sport și Cultură 
(DGEAC) a creat un grup online pentru gestionarea aspectelor legate de continuitatea 
educației eficiente pe parcursul crizei COVID-19.  Obiectivul acestui grup a fost de a facilita 
dialogul și schimbul de experiențe între statele membre în domeniul învățământului superior, 
cu scopul de a asigura continuitatea învățării eficiente. 

Situația generată de pandemia cu noul Covid-19 a condus la orientarea mediului 
academic către activități didactice online, desfășurate primordial de la domiciliu și activități 
administrative și manageriale în sistem de telemuncă. În acest context, s-a propus realizarea 
unui raport intermediar privind clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii 
universitare de licență, pe baza datelor din acest raport, universitățile putând să facă studii 
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comparative pe indicatorii compozit în cadrul domeniului fundamental de care aparține și să ia 
decizii de îmbunătățire a acestora pentru viitoarea clasificare/ierarhizare.  
 În anul universitar 2019-2020, Agenția de Credite și Burse pentru Studenți (A.C.B.S.) a 
asigurat cadrul strategic pentru desfășurarea în bune condiții a activității principale a 
instituției, anume organizarea și desfășurarea concursurilor naționale pentru obținerea burselor 
de studii/cercetare în străinătate. În baza documentelor de colaborare bilaterală ale țării noastre 
și a ofertelor unilaterale primite s-au organizat concursuri naționale pentru acordarea de burse  
în următoarele state: Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Cehia, China, Egipt, Grecia, Iordania, 
Italia, Luxemburg, Mongolia, Nigeria, Maroc, Mexic, Palestina, Polonia, Rusia, Serbia, 
Slovacia, Turkmenistan, Ungaria și Vietnam. Prin programul Erasmus+, în anul 2019, s-a 
alocat învățământului superior din România un buget în valoare de 46.276.918 euro pentru 
mobilități de studenți și cadre universitare și pentru proiecte de parteneriat strategic, iar în anul 
2020 un buget în valoare de 49.978.967 Euro. În program au fost implicate 72 de universități, 
10.000 de studenți români beneficiind de mobilități outgoing de studiu sau de stagii de 
practică în străinătate, în țările Programului. În realitate, doar un sfert dintre ele s-au derulat în 
format fizic. În anul 2019, 4.500 de cadre universitare din România au beneficiat de mobilități 
de predare sau formare în țările Programului, iar în anul 2020, 4.500 (toate contractele de 
finanțare din 2019 au fost prelungite, pentru a da posibilitatea efectuării în 2021 a tuturor 
mobilităților planificate). 
 
 Capitolul III. Dezvoltarea învățământului superior impune personalizarea și asigurarea 
calității procesului educațional pentru toți studenții, sistemul centrându-se pe nevoile 
beneficiarului, oferind experiențe de învățare autentice pentru fiecare tânăr, pornind de la 
profilul și înclinațiile acestuia, maximizându-se astfel potențialul fiecăruia. Flexibilitatea 
sistemului trebuie să fie în consonanță cu caracteristicile beneficiarilor și actorilor implicați, 
ceea ce implică adaptabilitatea la schimbările externe și la tendințele viitorului. Finanțarea 
educației trebuie să se facă în raport cu strategiile asumate, cu performanțele înregistrate și 
nevoile existente pe piața forței de muncă, ținând cont de autonomia universitară, în corelație 
directă cu obiectivele formulate la nivel național și cu cele asumate de fiecare instituție de 
învățământ. Totodată, trebuie să se asigure echitatea, la nivel de acces, participare și finalizare, 
dorindu-se reducerea pierderilor prin abandon școlar și absenteism. Pentru aceasta trebuie să 
existe un grad suficient de autonomie instituțională în gestionarea resurselor, bazată pe 
standarde minime de calitate. 
 În învățământul terțiar normalitatea este reprezentată de implicarea studenților ca 
parteneri egali în toate procesele decizionale, alături de angajatori și reprezentanți ai societății 
în ansamblu. 

În acest sens, Ministerul a vizat: creșterea autonomiei universitare, concomitent cu 
creșterea răspunderii publice a universităților; dezvoltarea dimensiunii internaționale a 
învățământului terțiar; asigurarea calității educației, respectând misiunea universităților, 
recomandările și normele internaționale; dezvoltarea cercetării în universități și creșterea 
performanțelor școlilor doctorale în condiții de transparență, etică și integritate academică; 
creșterea capacității universităților de a implementa politicile din domeniul învățământului 
terțiar (profesionalizarea managementului universitar); dezvoltarea unui sistem de învățământ 
terțiar echitabil care să sprijine accesul tuturor studenților la programe de studiu de calitate 
având ca țintă mărirea retenției școlare; continuarea implementării apelurilor de proiecte 
POCU și finalizarea și lansarea Programului Operațional Educație și Ocupare. 
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Comisiile au luat act de conținutul Raportului privind starea învățământului 
preuniversitar din anul 2019-2020 (R2/2021), al Raportul privind starea învățământului 
preuniversitar din România 2019-2020 - varianta revizuită (R19/2021) și de conținutul 
Raportului privind starea învățământului superior din România 2019-2020 (R1/2021). 

 

La dezbaterea Rapoartelor a participat ca invitat, în baza prevederilor art. 55 și 56 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, și 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 în anul 2019-2020 și Raportul privind starea învățământului 
preuniversitar din România 2019-2020 - varianta revizuită  și, spre informare, Raportul 
privind starea învățământului superior în România 2019-2020. 
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