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Sistemul de învăţământ românesc a suferit schimbări radicale în ultima jumătate de secol, 

trecând de la sistemul comunist la reformele aplicate de când ţara a scăpat de comunism. 

Reformele aplicate una după alta, au implicat schimbarea curriculum-ului, s-a introdus studiul 

limbilor străine, au apărut noile tehnologii în învăţământ (calculatoare, tablete, videoproiectoare, 

CD-uri, etc.) şi s-a introdus studiul religiei în şcoli. Numărul studenţilor a crescut de la 192810 în 

1990 la peste 891000 în anul şcolar 2008-2009 (Institutul Naţional de Statistică, 2009). 

Intrarea în Uniunea Europeană în 2007 a făcut ca România să devină o ţară importantă în 

Europa, însă acest statut este contestat de mulţi până în ziua de azi. 

În România, ca în majoritatea ţărilor europene, până în clasa a VIII – a se studiază un 

curriculum considerat de cultură generală. După terminarea clasei a VIII – a, la vârsta de 

aproximativ 15 ani, elevii pot să îşi aleagă un domeniu de studiu în care să se specializeze. 

Această posibilitate dată elevilor de a alege o specializare a fost introdusă în urma unor studii 

care arată că nu orice elev poate studia toate disciplinele şi să obţină rezultate foarte bune, fiecare 

elev are anumite aptitudini, iar diversitatea în educaţie este din ce în ce mai apreciată. 

După ce elevii termină clasa a VIII – a, aceştia susţin un examen naţional din două materii, 

Limba şi literatura română şi Matematică, a cărui rezultat constituie un factor foarte important în 

viitoare lor alegere. Elevii în funcţie de rezultatele obţinute la acest examen pot alege să studieze 

la un liceu teoretic, liceele care pregătesc elevii pentru universitate, sau un liceu tehnologic, unde 

se pot specializa într-o meserie. 

Clasele care se formează la intrarea elevilor în şcoală (clasa pregătitoare) continuă să 

rămână cu acelaşi colectiv de elevi până în clasa a VIII – a, la fel se întâmplă şi la liceu, unde 

clasa odată formată în clasa a IX – a rămâne cu acelaşi colectiv până la terminarea liceului, în 

clasa a XII – a. În ciclurile inferioare de învăţământ elevii au un curriculum diversificat, ei 

studiază materii precum limba şi literatura română, matematică, istorie, geografie, fizică, chimie, 

biologie, religie, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică şi sport şi două limbi 

străine în funcţie de regiunea geografică în care locuiesc. În fiecare an pe lângă materiile 

obligatorii din trunchiul comun, elevii au posibilitatea să 1 – 2 materii opţionale. 

În România sistemul de învăţământ este rigid, el se axează pe necesităţile clasei şi nu pe 

necesităţile individuale ale elevilor, de aceea la liceu este foarte importantă opţiunea pe care a 

făcut-o elevul, deoarece odată ales domeniul de studiu, elevul chiar dacă întâmpină unele 

dificultăţi la unele materii se poate transfera în altă clasă cu altă specializare foarte greu, iar 

examenele de diferenţă sunt foarte grele, deşi în ultimii ani s-au făcut unele progrese în această 

direcţie. 

Instituţiile de învăţământ superior au apărut în România în cea de-a doua jumătate a 

secolului al XIX – lea, acestea formându-se după modelul francez. 

Reformele au fost aplicate şi în sistemul de învăţământ superior din România, numărul 

locurilor la facultăţi a crescut foarte mult după anul 1991. pe lângă creşterea numărului de locuri 

la facultăţile de stat, au apărut multe universităţi private, acestea au apărut pentru a acoperi 

discrepanţele dintre cerere şi ofertă în domeniile de studiu foarte solicitate. Numărul 

universităţilor creşte de la 56 în 1992 până la 106 în anul 2009 (Institutul Naţional de Statistică, 

2009). În anul 2009 peste 46 % din numărul total de studenţi din România studiau la o 
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universitate privată. Universităţile private sunt o parte foarte importantă în învăţământul vest-

european, deci creşterea numărului acestora a fost un lucru normal şi firesc. 

În anul 1999 Ministerul Educaţiei din România, dar şi alte 29 de ţări europene, au aderat la 

„Procesul Bologna”, cea ce presupune un angajament de a sigura un cadru comun pentru 

învăţământul superior din Europa până în anul 2010. „Procesul Bologna” nu presupune 

uniformizarea învăţământului superior din Europa, ci armonizarea sa după anumite principii. La 

început studenţii parcurg studiile de licenţă, pe o durată de 3 – 4 ani, după care urmează studii 

universitare de masterat, cuprinse între 2 – 3 ani şi ulterior studii doctorale. S-a implementat un 

sistem comun de credite de studiu transferabile (ECTS) de echivalare a studiilor, care permite o 

mai largă mobilitate a studenţilor.  

România a făcut progrese în ceea ce priveşte reforma în sistemul educaţional şi a adoptat 

regulile şi politicile educaţionale europene. O problemă fundamentală e sistemului românesc de 

învăţământ este subfinanţarea sistematică care a făcut din sistemul de învăţământ un sistem 

aproape compromis. Deşi procentul din PIB a crescut de la 2,86 % în anul 200 până la 3,1 % în 

anul 2017 (Eurostat), acest procent este unul dintre cele mai scăzute din Europa.  

Învăţământul primar şi gimnazial s-a schimbat foarte puţin de când România a intrat in 

UE. Mulţi sunt de părere că schimbarea în învăţământul românesc ar trebui să înceapă cu 

managerii instituţiilor de învăţământ. Din această perspectivă ar trebui făcute următoarele: 

îmbunătăţirea relaţiilor dintre profesorii şi directori, o mai eficientă comunicare între principalii 

actori a sistemului de învăţământ, un mai mare profesionalism al profesorilor şi directorilor, 

deciziile care sunt luate trebuie luate după toţi cei implicaţi au fost consultaţi, o mai mare 

autonomie a şcolii, suportul comunităţii locale şi nu în ultimul rând o finanţare mai bună. 

Au trecut aproximativ de la căderea comunismului, iar generaţiile actuale de studenţi şi 

elevi nu au fost deloc educaţi sub comunism, ei au crescut cu noile valori vest-europene 

importate în România. Comunicare în această perioadă este mult mai uşoară, sursele de 

informare sunt multe şi diversificate, ceea a făcut din generaţiile actuale de elevi şi studenţi  să 

fie mult mai receptive la schimbări si reforme faţă de generaţiile anterioare. Noile generaţii au 

fost învăţate să respecte istoria dar şi să privească cu speranţă spre viitor. 
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