
  

 

Aspecte principale  
 România urmărește mai multe inițiative pentru a-și moderniza 

sistemul său de învățământ. Cu toate acestea, punerea în aplicare 
avansează cu diferite viteze, iar măsurile de îmbunătățire a ratelor 
de participare și a calității învățământului nu au fost întotdeauna 
corelate în mod corespunzător. O serie de inițiative promovează 
educația civică. 

 Deși în 2016 s-a înregistrat o creștere, cheltuielile din domeniul 
educației rămân scăzute, în special în învățământul preșcolar și 
școlar. Ambele domenii sunt importante pentru un start în viață în 
condiții de egalitate și pentru combaterea părăsirii timpurii a școlii, 
care rămâne o problemă. 

 Echitatea în domeniul educației, decalajul dintre mediul rural și cel 
urban și incluziunea romilor rămân provocări-cheie, cu consecințe 
asupra unei creșteri favorabile incluziunii și asupra inegalităților în 
societate.  

 Se depun eforturi pentru a îmbunătăți educația și formarea 
profesională (EFP) și pentru a consolida legăturile dintre întreprinderi 
și universități, dar, în ansamblu, relevanța educației pentru piața 
forței de muncă rămâne încă o provocare. 

 Sistemul de învățământ și ansamblul competențelor forței de muncă 
nu țin pasul cu cerințele unei economii moderne. Nevoia de sporire a 
nivelului de competențe rămâne urgentă. Participarea la procesul de 
învățare în rândul adulților este foarte scăzută, în special în rândul 
persoanelor slab calificate. 

Indicatori principali 

 

2014 2017 2014 2017

18.1% 18.1% 11.2% 10.6%

25.0% 26.3% 37.9% 39.9%

86.4% 88.2% 94.2% 95.5%

Citit 37.3% 38.7% 17.8% 19.7%

Matematică 40.8% 39.9% 22.1% 22.2%

Știință 37.3% 38.5% 16.6% 20.6%

ISCED 3-8 (total) 66.2% 76.0% 76.0% 80.2%

ISCED 0-8 (total) 1.5% 1.1% 10.8% 10.9%

Absolvenți care au beneficiat de 

mobilitatea diplomelor (ISCED 5-8)
: 4.9% : 3.1%

Absolvenți care au beneficiat de 

mobilitatea creditelor (ISCED 5-8)
: 1.9% : 7.6%

Participarea adulților la procesul de 

învățare continuă 

(vârsta 25-64 de ani)

Mobilitate în scop educațional

Educația și îngrijirea copiilor preșcolari 

(de la vârsta de 4 ani la vârsta de începere a învățământului obligatoriu)

Părăsirea timpurie a școlii (vârsta 18-24 de ani)

Ponderea absolvenților de studii superioare (vârsta 30-34 de ani)

Procent de tineri cu vârsta de 15 ani 

cu un nivel scăzut de cunoștințe în:

Rata de angajare a noilor absolvenți 

pe nivel de învățământ

(cu vârsta de 20-34 de ani și care au 

finalizat sistemul de învățământ cu 1-

3 ani înainte de anul de referință)
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