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 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 asupra stării sistemului naţional de învăţământ -2009, pentru a 

întocmi raportul necesar prezentării acestuia în şedinţa comună a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului. 

 Conform  articolului 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului înaintează Parlamentului 

raportul anual asupra stării sistemului naţional de învăţământ. Concomitent, sunt 

prezentate direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a învăţământului preuniversitar 

şi superior.  

 Raportul pe anul 2009 este structurat în trei capitole distincte: 

I. Analiza sistemului de învăţământ din perspectiva indicatorilor de bază                     

II.  Programe şi proiecte ale Ministerului, Educaţiei şi Inovării 

III. Priorităţi şi direcţii de dezvoltare pentru perioada 2009 – 2012. 

 În capitolul „Analiza sistemului de învăţământ din perspectiva 

indicatorilor de bază”, este prezentată o diagnoză asupra situaţiei învăţământului 

din România pe baza indicatorilor utilizaţi şi în rapoartele de activitate 

precedente. Dimensiunile evaluate sunt: cheltuielile pentru educaţie, resurse 
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umane, participarea la educaţie, eficienţa internă a sistemului de învăţământ, 

rezultatele elevilor, rezultatele educaţiei pe piaţa muncii.                          

 Al doilea capitol evidenţiază investiţiile prin proiecte şi programele 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării pentru un învăţământ de calitate. În 

acest sens, au fost dezvoltate programe bugetare, proiecte de finanţare externă 

rambursabilă şi proiecte din fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea 

resurselor umane sau destinate îmbunătăţiri şi modernizării învăţământului, 

inclusiv de asigurare a calităţii, de dezvoltare a calităţii, de dezvoltare a carierei 

didactice şi de implementare a reformelor la nivelul sistemului de învăţământ.  

 Al treilea capitol stabileşte obiective strategice, măsurile şi efectele 

scontate menite să răspundă nevoilor sistemului educaţional.  

Comisiile, reunite în şedinţa din 24 mai 2011, au luat act de conţinutul 

Raportul asupra stării sistemului naţional de învăţământ -2009. 

La dezbaterea Raportul asupra stării sistemului naţional de învăţământ -

2009 au participat ca invitaţi, în baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, şi ale art. 61 din Regulamentul Senatului, 

domnul Petru Daniel Funeriu – Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului şi doamna Oana Adrian Badea – 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 asupra stării sistemului naţional 

de învăţământ -2009. 

 
   
 

                PREŞEDINTE       PREŞEDINTE        

    Cristian Sorin DUMITRESCU                                   Mihail HĂRDĂU 
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