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Rezumat. Scopul acestei lucrări este de a analiza problema 

complexă, multidimensională şi multidisciplinară a sistemului educaţional 
în mai multe detalii, fiind axat în special pe sistemul românesc de 
învăţământ. 

Prin această lucrare am încercat să prezint problema complexă a 
disparităţilor regionale şi teritoriale din România. 

Sistemul educaţional din România se află la o răscruce de drumuri. 
Principalele reforme iniţiate în sector în ultimii 21 de ani – inclusiv 
schimbarea curriculum-ului, evaluarea studenţilor, formarea profesorilor, 
finanţarea şi modul de gestionare – ar fi trebuit să îmbunătăţească 
rezultatele în domeniul educaţiei. 

 
Cuvinte-cheie: disparităţi regionale; urban; rural; sistem 
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1. Introducere  
 
Situaţia actuală a sistemului educaţional românesc la nivel urban şi 

rural 

Procesul de restructurare a sistemului naţional de educaţie şi noile 
reglementări legislative din sfera educaţiei au condus la reorganizarea reţelei 
unităţilor de învăţământ din România. Ca urmare a măsurilor din cadrul 
reformei sistemului naţional de educaţie, în perioada 2007-2010, numărul 
unităţilor de învăţământ a scăzut cu 642 (respectiv cu 7,8%). 

Populaţia şcolară a scăzut, ajungând în anul şcolar/universitar 2010/2011 
să fie cu 8,5% mai mică decât în anul şcolar/universitar 2007/2008. 
Învăţământul superior este în continuare extins, deşi a înregistrat fluctuaţii în 
această perioadă, datorită, în special, sectorului privat. 

Pentru toate nivelurile de educaţie, gradul de cuprindere în învăţământ a 
populaţiei de vârstă şcolară a înregistrat valori diferite pe sexe (76,0% pentru 
băieţi, respectiv 79,3% pentru fete, în anul şcolar/universitar 2010/2011). 

Structura pe grupe de specializări a studenţilor înscrişi în învăţământul 
superior, în anul universitar 2010/2011, reflectă alegerea celor mai mulţi 
studenţi din România de a studia la specializările: universitar-pedagogice 
(27,1%), ştiinţe economice (25,3%) şi tehnice (23,8%). În învăţământul 
superior din sectorul privat, ponderea cea mai mare se înregistrează pentru 
studenţii care studiază ştiinţele economice (37,1%). 

Corelat cu diminuarea populaţiei şcolare, numărul absolvenţilor a scăzut, 
cu excepţia învăţământului postliceal şi de maiştri, unde în anul şcolar 
2009/2010 s-a înregistrat o creştere cu 48,1% faţă de anul şcolar 2007/2008 şi 
cu 9,4% faţă de 2008/2009. La sfârşitul anului şcolar/universitar 2009/2010, cel 
mai mare număr de absolvenţi s-a înregistrat în învăţământul liceal (peste 204 
mii persoane), urmat de gimnazial (199 mii persoane) şi învăţământul superior 
(peste 191 mii persoane). 

 
Tabelul 1 

Învăţământul pe niveluri de educaţie 
  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Numărul absolvenţilor pe niveluri de educaţie 
(mii persoane) 

    

Învăţământ gimnazial 207,8 204 199 : 
Învăţământ liceal 218,2 202,1 204,9 : 
Învăţământ profesional şi de ucenici 113,1 100,9 89,8 : 
Învăţământ postliceal şi de maiştri 13 17,6 19,2 : 
Învăţământ superior 232,9 214,8 191,3 : 
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  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Personal didactic (mii persoane)     
Total 277 275 268 253 
Preşcolar 37 38 38 37 
Primar şi gimnazial 139 138 135 125 
Liceal 62 61 60 60 
Profesional şi de ucenici 6 5 3 * 
postliceal şi de maiştri 1 1 1 1 
Superior 32 32 31 30 

…= Lipsă date (Anul şcolar se încheie după examenul de corigenţă din toamnă). *) Sub 0,5. 
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO). 

 
Personalul didactic din toate nivelurile de educaţie nu a înregistrat variaţii 

semnificative în ultimii patru ani, excepţie făcând învăţământul primar şi 
gimnazial, unde numărul cadrelor didactice a scăzut cu 10,1% faţă de anul 
şcolar 2007/2008 şi cu 7,4% faţă de 2009/2010. 

Nivelul încadrării cu personal este, în general, prea ridicat, iar raportul 
elevi/profesor în scădere. Numărul elevilor va continua să scadă, dar este 
probabil ca scăderea să difere semnificativ în funcţie de nivelul de învăţământ. 
Cea mai mare scădere se prevede în învăţământul gimnazial şi liceal, urmată de 
învăţământul secundar vocaţional şi de cel superior. Conform simulării realizate 
de către Banca Mondială a tendinţelor de viitor, raportul elevi/profesor în 
învăţământul liceal va scădea drastic, de la 12,17 la 7,6 în 2013. Simulările 
realizate pentru întregul sistem indică o scădere continuă şi semnificativă a 
acestui raport în învăţământul liceal şi superior. Izolarea învăţământului 
gimnazial în cadrul simulărilor arată un uşor declin în următorii ani, dar nu un 
trend continuu – ascendent ori descendent (Feser, Isserman, 2006). 

Dacă presiunea schimbărilor demografice este clară, nu la fel este şi 
răspunsul corespunzător acestei situaţii. Pe de o parte, se poate argumenta 
necesitatea reducerii personalului didactic de la aceste niveluri de învăţământ. 
Pe de altă parte, această tendinţă este determinată într-o măsură deloc 
neglijabilă de ratele de cuprindere, care sunt în continuare scăzute (în special în 
învăţământul liceal), putându-se deci argumenta nevoia de schimbare – atât din 
partea şcolilor, cât şi din a profesorilor, pentru a putea atrage un număr sporit de 
elevi (Feldmann, 2008). În absenţa altor schimbări, menţinând parametrii 
constanţi, cum ar fi mărimea claselor, şi dacă practicile de angajare ar fi total 
flexibile, pierderea de elevi ar presupune o scădere cu peste 50.000 a 
necesarului de personal didactic, din care 80% în învăţământul secundar, 
gimnazial şi liceal. 
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Tabelul 2 
Simularea raportului elevi-profesor, pe niveluri de învăţământ 
(Se consideră rate constante de cuprindere în funcţie de vârstă  

şi nicio schimbare a numărului de profesori) 
An de învăţământ Preşcolar Învăţământ de bază Învăţământ liceal Învăţământ superior 

2004/5 18,37 13,72 12,17 18,48 
2005/6 19,24 12,96 12,07 17,06 
2006/7 18,93 16,65 11,53 17,15 
2007/8 18,36 12,55 10,76 17,38 
2008/9 18,35 12,48 9,9 17,57 
2009/10 18,32 12,5 9,1 17,53 
2010/11 18,21 12,6 8,44 17,13 
2011/12 18,01 12,7 7,94 16,36 
2012/13 17,73 12,79 7,67 15,33 
2013/14 17,37 12,77 7,6 14,17 

Sursa: Model de simulare Analiza Cheltuielilor Publice (PEIR), Banca Mondială. 
 
Rezumând, sistemul educaţional actual are mari probleme de eficienţă, 

echitate, calitate şi relevanţă pentru economia cunoaşterii. El produce 
insuficientă cercetare şi inovare şi nu este capabil să promoveze o Românie 
competitivă şi prosperă. 

 
2. Studiu de caz – corelaţia dintre nivelul educaţiei şi mărimea decalajelor 

dintre mediul urban şi cel rural 
 
Prin acest studiu am vrut să verific dacă există o puternică corelaţie între 

nivelul educaţiei şi gradul de dezvoltare economică al celor două medii. 
Am considerat valorile anuale (defalcate pe urban/rural) privind numărul 

total de elevi înscrişi în sistemul educaţional naţional, iar referitor la 
învăţământul liceal, am reţinut: numărul total de elevi, numărul sălilor 
disponibile şi efectivul de cadre didactice care îl deservesc (anexele 1 şi 2). 

Pornind de la aceste date, am construit un model de regresie pentru 
fiecare dintre cele două medii de provenienţă, în care variabila dependentă am 
considerat-o ca fiind numărul de elevi înscrişi în ciclul liceal: lic_urb, respectiv 
lic_rur, iar ca variabile independente, am folosit numărul total de elevi din 
sistemul educaţional din care am scăzut numărul de elevi înscrişi în ciclul liceal 
(inv_urb şi inv_rur), numărul sălilor disponibile pentru învăţământul liceal 
(sali_lic_u şi sali_lic_r) şi numărul de cadre didactice din învăţământul liceal 
(pers_did_lic_u şi pers_did_lic_r). 
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Pentru modelul privind educaţia în mediul urban, am folosit: 
LIC_URB = λ + α  INV_URB(-1) + β  PERS_DID_LIC_U(-1) +γ  

SALI_LIC_U(-1) + ε,  
unde 

α, β, γ reprezintă coeficienţii modelului de regresie, λ termenul liber, iar ε 
cuantifică erorile care ar putea afecta modelul. 

 
În cazul unui liceu din mediul urban, este foarte importantă reputaţia 

corpului didactic (atunci când un elev se înscrie la liceu, va ţine cont de 
colectivul din anul anterior) şi de condiţiile din sălile de clasă din anul anterior. 
De asemenea, numărul de elevi de liceu va depinde de numărul total de elevi 
din anul precedent. Prin urmare, aceste variabile vor fi folosite cu lagul -1. 

 
Dependent Variable: LIC_URB   
Method: Least Squares   
Date: 03/15/12   Time: 19:12   
Sample (adjusted): 1996 2010   
Included observations: 15 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INV_URB(-1) 0.297081 0.129105 2.301087 0.0420 
PERS_DID_LIC_U(-1) -12.97582 4.187450 -3.098739 0.0101 
SALI_LIC_U(-1) 12.49132 4.551877 2.744213 0.0191 
C 189801.3 570418.7 0.332740 0.7456 

R-squared 0.736272     Mean dependent var 714137.1 
Adjusted R-squared 0.664346     S.D. dependent var 44451.65 
S.E. of regression 25753.35     Akaike info criterion 23.37370 
Sum squared resid 7.30E+09     Schwarz criterion 23.56251 
Log likelihood -171.3027     Hannan-Quinn criter. 23.37168 
F-statistic 10.23654     Durbin-Watson stat 1.567114 
Prob(F-statistic) 0.001629    

Sursa: Prelucrare proprie a datelor. 
 
Aşa cum se observă, dacă privim la probabilitatea statisticii T, toate cele 

trei variabile sunt relevante pentru un prag de semnificaţie de 5%, cu excepţia 
termenului liber. Prin urmare, vom reconstrui modelul, fără termen liber: 

 
 
 
 

Dependent Variable: LIC_URB   
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Method: Least Squares   
Date: 03/15/12   Time: 20:07   
Sample (adjusted): 1996 2010   
Included observations: 15 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INV_URB(-1) 0.333268 0.066948 4.978038 0.0003 
PERS_DID_LIC_U(-1) -12.33192 3.573236 -3.451189 0.0048 
SALI_LIC_U(-1) 13.85972 1.877387 7.382454 0.0000 

R-squared 0.733617     Mean dependent var 714137.1 
Adjusted R-squared 0.689220     S.D. dependent var 44451.65 
S.E. of regression 24780.74     Akaike info criterion 23.25038 
Sum squared resid 7.37E+09     Schwarz criterion 23.39199 
Log likelihood -171.3778     Hannan-Quinn criter. 23.24887 
Durbin-Watson stat 1.606688    

Sursa: Prelucrare proprie a datelor. 
 
Aşa cum era de aşteptat, probabilităţile statisticii t-student s-au 

îmbunătăţit considerabil, chiar şi pentru un nivel de precizie de 99%. R2 indică 
un nivel relativ bun al corectitudinii modelului (73,36%). 

Dar, atât criteriul Akaike (conform căruia este mai bun acel model cu 
valoarea criteriului mai mare), cât şi coeficientul de determinaţie multiplă R2 ne 
îndrumă către alegerea primului model de regresie. Totuşi, prin introducerea 
termenului liber, valoarea lui R2 ajustat creşte, prin urmare ne vom opri la cel 
de-al doilea model. 

Numărul mediu de elevi de liceu în mediul urban a fost de-a lungul celor 
15 ani (anexele 1 şi 2) studiaţi de 714137.1, cu o abatere standard de 44451.65. 

Prin urmare, modelul de regresie folosit va fi:  
LIC_URB = 0.333268  INV_URB(-1) - 12.33191   
 PERS_DID_LIC_U(-1) + 13.85972  SALI_LIC_U(-1) 
  
Prin introducerea variabilei „populaţie ocupată”  în acest model, 

performanţele modelului s-au îmbunătăţit, aşadar voi ţine cont şi de acest lucru 
în analizele viitoare.  

În modelul corespunzător mediului rural, lag-urile vor fi prezente în 
cadrul variabilelor elevi din mediul rural (inv_rur) şi sălile disponibile pentru 
învăţământul liceal (sali_lic_r). 
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Dependent Variable: LIC_RUR   
Method: Least Squares   
Date: 03/15/12   Time: 20:30   
Sample (adjusted): 1996 2010   
Included observations: 15 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INV_RUR(-1) -0.051228 0.014049 -3.646334 0.0038 
PERS_DID_LIC_R 7.689391 3.011354 2.553467 0.0268 
SALI_LIC_R(-1) 4.717835 3.619672 1.303387 0.2191 
C 77094.82 22289.42 3.458807 0.0053 

R-squared 0.616656     Mean dependent var 50607.80 
Adjusted R-squared 0.512108     S.D. dependent var 6276.619 
S.E. of regression 4384.172     Akaike info criterion 19.83257 
Sum squared resid 2.11E+08     Schwarz criterion 20.02138 
Log likelihood -144.7443     Hannan-Quinn criter. 19.83056 
F-statistic 5.898293     Durbin-Watson stat 0.723350 
Prob(F-statistic) 0.011881    

Sursa: Prelucrare proprie a datelor. 
 
Eliminând variabila SALI_LIC_R(-1), întrucât probabilitatea asociată 

testului depăşeşte limita de 5% a pragului de semnificaţie, obţinem un nou model: 
 

Dependent Variable: LIC_RUR   
Method: Least Squares   
Date: 03/15/12   Time: 20:52   
Sample (adjusted): 1995 2010   
Included observations: 16 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INV_RUR -0.048327 0.011425 -4.230012 0.0010 
PERS_DID_LIC_R 8.330228 2.800245 2.974821 0.0107 
C 83923.93 15919.08 5.271909 0.0002 

R-squared 0.608107     Mean dependent var 50537.13 
Adjusted R-squared 0.547816     S.D. dependent var 6070.377 
S.E. of regression 4082.003     Akaike info criterion 19.63392 
Sum squared resid 2.17E+08     Schwarz criterion 19.77878 
Log likelihood -154.0714     Hannan-Quinn criter. 19.64134 
F-statistic 10.08616     Durbin-Watson stat 0.771855 
Prob(F-statistic) 0.002268    

Sursa: Prelucrare proprie a datelor. 
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Atât R2, cât şi R2 ajustat arată un randament scăzut al modelului (nici R2 
şi nici R2 ajustat nu se apropie de valoare 1), ceea ce înseamnă că va trebui să 
revin asupra modelului din urmă aducându-i îmbunătăţiri în analizele viitoare 
atunci când vor fi disponibile serii de date pentru perioade mai lungi de timp. 

În același timp faptul că nu există o legătură puternică între variabile 
poate fi o cauză a evoluției demografice a ultimilor ani, evoluţie care se 
datorează schimbărilor de natură economică la nivelul întregii ţări. Cu alte 
cuvinte gradul de cuprindere în învăţământ, indicator care ar putea explica o 
parte a decalajelor economice dintre cele două medii de rezidenţă, nu depinde în 
principal de dotarea şcolilor sau de numărul de cadre didactice, ci mai degrabă 
de veniturile populaţiei şi de gradul de educaţie al părinţilor. 

În acelaşi timp să nu uităm că din analizele statistice rezultă că, dacă se 
menţin actualele tendinţe demografice, în 2013 vom avea cu 20% mai puţini 
elevi decât în 2005, iar în 2025 – cu 40% mai puţini. Scăderea este dramatică, 
iar consecinţele asupra resurselor umane necesare dezvoltării ţării – uşor de 
dedus. 

 
3. Concluzii  
 
Una dintre provocările politicilor educaţionale din ţările membre ale 

Uniunii Europene o constituie abordarea şi combaterea dezavantajelor pentru 
grupurile defavorizate din punct de vedere educaţional (Chenic (Creţu), 2012). 

Privind acest aspect, unele state membre urmăresc creşterea investiţiilor 
în educaţie ca o soluţie-cheie pentru prevenirea sărăciei şi excluziunii sociale pe 
termen lung. Conform cu priorităţile acestor ţări, acest lucru implică prevenirea 
dezavantajelor în educaţie prin dezvoltarea de intervenţii efective încă de la o 
vârstă fragedă (în principal, printr-un sistem adecvat şi cuprinzător de protecţie 
a copilului), adaptarea sistemului educaţional, astfel încât şcolile să răspundă cu 
succes la nevoile şi caracteristicile copiilor provenind din grupurile 
dezavantajate, prevenirea abandonului şcolar şi reintegrarea în învăţământ a 
tinerilor care au abandonat şcoala, precum şi extinderea învăţământului 
continuu, astfel încât să existe oportunităţi adecvate de educaţie şi instruire 
profesională accesibile grupurilor de copii şi tineri aflaţi în situaţie de risc. 

De asemenea, această politică educaţională implică o creştere a rolului 
instituţiilor de învăţământ şi instruire profesională în promovarea unor norme şi 
valori, precum coeziunea socială, oportunităţi egale, implicare socială activă a 
cetăţenilor (Socol, Socol, 2012). 

Acest set de măsuri din politicile educaţionale europene scot în evidenţă 
importanţa unor strategii integrate destinate creşterii oportunităţilor 
educaţionale şi incluziunii socioprofesionale ale grupurilor defavorizate, care să 
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includă atât măsuri educaţionale, cât şi de protecţie socială şi inserţie pe piaţa 
forţei de muncă. 

În România, domeniul educaţiei este, poate, unul dintre cele mai 
reformate domenii din ultimii 21 ani. În acest domeniu au avut loc schimbări 
atât la nivelul conţinutului învăţământului, cât şi transformări instituţionale 
majore. Strategiile elaborate, în principal, în ultimii cinci ani facilitează 
existenţa unui cadru pentru elaborarea de măsuri şi implementarea unor 
programe educaţionale destinate creşterii şanselor de acces la educaţie pentru 
grupurile defavorizate şi crearea unui sistem educaţional modern, aliniat la 
standardele europene de dezvoltare şi construcţie instituţională. 

În special în ultimii ani a fost elaborate un număr impresionant de 
strategii, programe naţionale şi proiecte destinate îmbunătăţirii condiţiilor de 
învăţare în şcolile din România şi reducerii inegalităţilor educaţionale şi sociale 
(Manole, A.M. 2012). Cu toate că la nivelul dezvoltării instituţionale şi 
schimbării de sistem educaţional s-au înregistrat eforturi deosebite, reforma în 
învăţământul românesc înregistrează, încă, aspecte negative, care influenţează 
direct nivelul de performanţe şi calitatea învăţământului. Programele 
educaţionale care se derulează în cadrul strategiilor ce vizează învăţământul 
preuniversitar, în general, precum şi dezvoltarea învăţământului în mediul rural, 
în special, sunt orientate spre îmbunătăţirea indicatorilor din sistemul 
educaţional. 

Cu toate acestea, finanţarea sistemului de învăţământ rămâne, în 
continuare, subdimensionată în raport cu necesităţile existente în educaţie. La 
acest capitol, învăţământul din mediul rural trebuie să constituie o prioritate. 
Aşa cum am prezentat anterior, învăţământul rural se confruntă cu probleme 
specifice şi necesită soluţii specifice. Începutul a fost făcut prin elaborarea 
Strategiei de relansare a educaţiei în mediul rural, aprobată în anul 2001, însă 
măsurile incluse în această strategie, precum şi în programele care vizează 
învăţământul rural, necesită atât investiţii majore, cât şi soluţii integrate, care să 
vizeze, deopotrivă, resursele materiale şi umane, precum şi calitatea şi 
conţinutul învăţământului. 

Pe scurt, sistemul de educaţie şi cercetare actual nu este capabil să susţină 
o Românie competitivă în Uniunea Europeană şi cu o creştere economică 
durabilă. 
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ANEXE 
Anexa 1 

Mediul urban 
obs LIC_URB INV_URB PERS_DID_LIC_U SALI_LIC_U 

1995 737734.0 3249311. 58363.00 24924.00 
1996 741290.0 3232547. 60155.00 25939.00 
1997 714034.0 3180618. 59271.00 26606.00 
1998 672769.0 3141411. 61612.00 26616.00 
1999 651251.0 3081242. 62542.00 28388.00 
2000 645193.0 3073002. 59863.00 28749.00 
2001 665075.0 3070166. 60562.00 29404.00 
2002 691195.0 3028701. 57083.00 30448.00 
2003 706759.0 2995017. 54999.00 30762.00 
2004 718621.0 2965334. 57807.00 30958.00 
2005 712339.0 2997101. 57410.00 31202.00 
2006 732328.0 3018940. 58543.00 32077.00 
2007 745619.0 3113491. 58287.00 32809.00 
2008 735786.0 3059267. 57167.00 33211.00 
2009 779290.0 2932035. 56077.00 34105.00 
2010 800508.0 2809115. 55095.00 34036.00 
Sursa: INSSE. 
 

Anexa 2  
Mediul rural 

obs LIC_RUR INV_RUR PERS_DID_LIC_R SALI_LIC_R 
1995 49477 1453966 4046 2546 
1996 51498 1455764 4330 2683 
1997 51869 1462733 4398 2850 
1998 45248 1489753 4489 2891 
1999 43125 1497141 4697 3186 
2000 42726 1492277 4155 2980 
2001 45588 1484300 4167 2963 
2002 49209 1468085 3905 3088 
2003 52158 1477476 3926 3278 
2004 55222 1438546 4385 3385 
2005 55100 1363730 4504 3552 
2006 48597 1326641 3505 2856 
2007 45729 1291090 3333 2653 
2008 48575 1265725 3480 2655 
2009 58438 1244831 4178 3552 
2010 66035 1220111 4514 3640 
Sursa: INSSE. 
 


