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RAPORT COMUN 
asupra Raportului privind starea învăţământului preuniversitar în anul 2011 

(R24/2012) 
 
 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor şi 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Senat au fost sesizate cu 
Raportul privind starea învăţământului preuniversitar în anul 2011 (R24/2012), 
pentru a întocmi raportul necesar prezentării acestuia în şedinţa comună a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului.  
 În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) lit. v) al Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ministrul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului prezintă anual Parlamentului raportul privind 
starea învăţământului preuniversitar în România. Concomitent, sunt prezentate 
direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a învăţământului preuniversitar şi superior.  

Totodată, s-a transmis Parlamentului, spre informare, şi Raportul privind starea 
învăţământului superior în anul 2011, publicat anual conform art. 216 lit. j) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care potrivit 
legii nu se supune dezbaterii Parlamentului. 
   Raportul privind starea învăţământului preuniversitar în 2011 este 
structurat pe şase capitole distincte: 
I. Sinteza analizei asupra stării sistemului de învăţământ preuniversitar din România - 
2011 
II.  Analiza sistemului de învăţământ preuniversitar din perspectiva indicatorilor de 
bază 
III. Stadiul aplicării Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. 
IV. Proiecte finanţate din fonduri europene, derulate de către MECTS 
V. Rezultate şi acţiuni relevante desfăşurate în anul şcolar 2010-2011  
VI. Priorităţi şi direcţii de acţiune pentru perioada 2011 – 2012. 
 Primele două capitole prezintă o analiză a ansamblului sistemului de educaţie. 
Din această perspectivă sunt de menţionat următoarele: ponderea cadrelor didactice 
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calificate a crescut; populaţia cu vârstă de şcolarizare s-a redus, ceea ce a atras după 
sine o accentuare a tendinţei de reducere a numărului de copii/tineri cuprinşi în 
sistemul de învăţământ; tinerii din grupa de vârstă 15-24 ani de ani se confruntă cu 
cele mai mari dificultăţi de inserţie profesională, comparativ cu celelalte grupe de 
vârstă; efectivele de cadre didactice au scăzut; a crescut semnificativ partciparea la 
învăţământul preşcolar – 66,6% din copii cu vârsta de 3 ani au fost cuprinşi în 
grădiniţe.  

Referitor la evoluţia efectivelor de personal din învăţământului preuniversitar, 
numărul persoanelor angajate a scăzut faţă de anul 2010 cu peste 20.500 persoane, 
cea mai importantă scădere fiind înregistrată în învăţământul primar şi gimnazial.  
 Elementele de noutate introduse în sistemul preuniversitar, prin noua lege a 
educaţiei sunt prezentate în capitolul trei, şi anume: compatibilizarea ciclurilor de 
învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul European al Calificărilor, 
modernizarea şi descongestionarea curricumului, reorganizarea sistemului de 
evaluare al elevilor, creşterea gradului de descentralizare, revalorizarea 
învăţământului profesional şi tehnic, depolitizarea sistemului etc.  

În ceea ce priveşte legislaţia subsecventă, au fost finalizate toate actele 
normative planificate pentru primele opt luni de la adoptarea legii, celelalte 
metodologi şi regulamente urmând a fi elaborate în perioada 2012-2015.  

Capitolul patru prezintă, pe scurt, proiectele finanţate din fonduri europene, 
derulate de minister. 

În capitolul cinci sunt reliefate rezultatele şi acţiunile relevante desfăşurate în 
anul şcolar 2010-2011: asigurarea accesului egal la educaţie, modernizarea 
curriculară, reorganizarea sistemului de evaluare şi examinare, descentralizarea 
efectivă şi creşterea autonomiei şcolilor, optimizarea reţelei şcolare, reabilitarea 
infrastructurii şcolare, încurajarea învăţământului în limbile minorităţilor naţionale, 
introducerea finanţării per elev/preşcolar, îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor 
europene etc.  

Ultimul capitol vizează preocupările şi direcţiile de acţiune pentru anul 2012:  
realizarea unui sistem de educaţie şi de formare profesională de calitate, echitabil, 
eficient şi predictibil, adoptarea de măsuri pentru reducerea ratei abandonului şcolar 
în învăţământul obligatoriu, creşterea cu 30% a locurilor din şcolile postliceale, care 
să absoarbă o parte din elevii care nu vor frecventa cursuri universitare, asigurarea 
accesului la învăţământ al copiilor/elevilor cu nevoi speciale şi al celor din grupuri 
dezavantajate, continuarea programelor de investiţii în infrastructura şcolară,  
modernizarea curricumului şi a evaluării, introducerea clasei pregătitoare,  stimularea 
învăţării pe tot parcursul vieţii, îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor europene. 
Totodată, se urmăreşte deschiderea şcolii spre comunitate, spre mediul de afaceri şi, 
bineînţeles, spre piaţa muncii. Legislaţia subsecventă include deja documente 
strategice şi acte normative cu privire la alocarea competenţelor descentralizate şi 
dezvoltarea mecanismelor şi procedurilor de finanţare şi de raportare într-un sistem. 

Comisiile au luat act de conţinutul Raportului privind starea învăţământului 
preuniversitar în anul 2011 (R24/2012). 
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La dezbaterea Raportului privind starea învăţământului superior în anul 2011 şi 
Raportului privind starea învăţământului preuniversitar în anul 2011 a participat ca 
invitat, în baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, şi ale art. 61 din Regulamentul Senatului, domnul Andrei Gheorghe Kiraly 
- secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

În urma dezbaterilor, Comisiile au hotărât să supună spre prezentare Camerelor 
reunite ale Parlamentului, Raportul privind starea învăţământului preuniversitar 
în anul 2011. 

 

 

 

                PREŞEDINTE       PREŞEDINTE  

       

    Cristian Sorin DUMITRESCU                                   Mihail HĂRDĂU 
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Raportul privind starea învăţământului superior în 2011 este structurat pe patru capitole 
distincte: 
I. Analiza sistemului de învăţământ universitar din perspectiva indicatorilor de bază 
II.  Priorităţi şi direcţii de acţiune 2011 – 2012. 
III. Proiecte finanţate din fonduri europene, derulate de către MECTS 
IV. Principalele reglementări privind învăţământul superior elaborate/adoptate în temeiul Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

 Dimensiunile evaluate în Raportul privind starea învăţământului superior, ce completează 
Raportul privind starea învăţământului preuniversitar, sunt: resursele umane ale sistemului de 
educaţie, participarea la educaţie, eficienţa internă a sistemului de învăţământ, rezultatele elevilor, 
rezultatele educaţiei pe piaţa muncii.           

În capitolul „Analiza sistemului de învăţământ universitar din perspectiva indicatorilor de 
bază”, este prezentată o sinteză a principalelor tendinţe privind modernizarea învăţământului în anul 
2011: adoptarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, finalizarea  Cadrului Naţional al Calificărilor 
din Învăţământul Superior din România (CNCIS), România fiind una dintre primele 10 ţări care au 
realizat acest lucru, în conformitate cu cerinţele Procesului Bologna şi cu angajamentele asumate de 
către miniştrii educaţiei la Bergen (2005) şi Leuven (2009), dezvoltarea dimensiunii europene şi 
internaţionale a învăţământului superior românesc, modificarea şi completarea cadrului legislativ 
referitor la calitatea în învăţământul superior.  

Noua lege a educaţiei naţionale, Legea nr. 1/2011 a modificat mult cadrul de reglementare în 
învăţământului superior şi a introdus: clasificarea universităţilor şi ierarhizarea programelor de 
studii, noul cadru pentru organizarea studiilor universitare de doctorat, modernizarea 
managementului universităţilor, cadrul metodologic de organizare a concursurilor, adoptarea unor 
criterii minimale pentru promovare şi introducerea abilitării ca procedură de obţinere a conducerii 
de doctorat, finanţarea competiţională şi încurajarea excelenţei, creşterea eficienţei în alocarea 
resurselor, consolidarea autonomiei universitare, concomitent cu înăsprirea măsurilor pentru 
respectarea eticii universitare. 

În ceea ce priveşte evoluţia efectivelor de personal din învăţământului universitar, în 
perioada de referinţă, numărul persoanelor angajate a scăzut faţă de anul 2010 cu aproximativ 3000 
persoane.  

Totodată se observă şi o accelerare a tendinţei de scădere a numărului de elevi/studenţi 
înregistraţi, cu peste 100.000 faţă de anul 2010. Rata de absolvire a învăţământului superior îşi 
continuă tendinţa descendentă şi atinge o valoare de 52,3%, cu aproape 10% mai puţin decât în anul 
precedent. 

 Al doilea capitol evidenţiază priorităţile şi direcţiile de acţiune, în strânsă legătură cu noua 
lege a educaţiei: întărirea autonomiei universitare, modernizarea managementului şi conducerii 
universităţilor, asigurarea calităţii, finanţarea competiţională, încurajarea excelenţei, crearea unui 
sistem echitabil şi transparent de selecţie a resursei umane, creşterea eficienţei şi a transparenţei în 
alocarea resurselor, centrarea pe student, flexibilizarea programelor de studii, centrarea pe 
rezultatele învăţării, înăsprirea măsurilor pentru respectarea eticii universitare etc.  

 Al treilea capitol prezintă, pe scurt, proiectele finanţate din fonduri europene, derulate de 
minister şi de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale (ANPCDEFP). 

Ultimul capitol este o prezentare a principalelor reglementări privind învăţământul superior 
elaborate/adoptate în temeiul noii legi a educaţiei naţionale: 45 ordine de ministru, 7 hotărâri de 
Guvern şi o ordonanţă de urgenţă. 
 

 


