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Obiectiv 

Conturarea cadrului general ce 
definește sistemul educațional din 
România, cu prioritizarea bornelor, 
indicatorilor și obstacolelor cu rol 
cheie pentru situația elevilor din 
mediul rural din ciclurile de studii 
primar & gimnazial  



În secțiunea introductivă, Linia de start, am prezentat, comparativ (urban vs rural), situația 
numărului de școli, elevi, și elevi/ an de studiu, pentru a surprinde dinamica și rocada dintre rural 
și urban în traseul școlar și în termeni de supraaglomerare a claselor pe ciclu de studii.  

În secțiunea despre Finanțare, am punctat atât aspectele legate de subfinanțarea generală a 
sistemului, comparativ cu situația altor state UE,  România alocând printre cele mai mici procente 
din PIB (<3%) educației, precum și aspecte mai specifice legate de costul per elev, structura și 
tipurile de finanțare din sistemul educațional.  

Secțiunea Macro-dinamica sistemului educațional discută fragmentarea și bornele din evoluția sistemului 
educațional românesc, politizarea acestuia, lipsa de abordare strategică și coerență. La acestea se 
adaugă și perspectiva opiniei publice cu privire la schimbările și performanța din sistemul de 
educație, așa cum au reieșit în urma Barometrului Educației (2018).   

Pornind de la vulnerabilitățile și problemele cronicizate ale sistemului de educație din România, am 
încercat să surprindem, în fiecare dintre secțiunile propuse, atât imaginea de ansamblu, cât și 
perspectiva comparativă și principalele decalaje dintre mediul urban și cel rural.  

EXECUTIVE SUMMARY 



În ceea ce privește Preformanțele școlare, competențele și abilitățile, am prezentat și discutat performanțele 
scăzute ale elevilor români la Testele PISA, decalajele dintre rezultatele la testele naționale (clasele a II a, a 
IV a, aVI a, a VIII a) între elevii din mediul urban și cei din mediul rural. În plus, am adăugat și situația 
abilităților școlare cheie pentru viitor și a celor de pe piața muncii, încercând să oferim și o imagine de 
ansamblu privind situația României pe unele dintre aceste abilități.  

În secțiunea despre Acces și echitate, ne-am concentrat pe aspectele care țin de calitatea resursei umane, 
problemele asociate navetei școlare, impactul sărăciei și al migrației asupra ratei abandonului  și 
absenteismului în rândul elevilor din mediul rural. În plus, lipsa sau accesul limitat la infrastructură și 
servicii culturale în mediul rural joacă și ea un rol important în procesul de educație și dezvoltare socio-
emoțională a acestor copii.  

Secțiunea dedicată Infrastructurii acoperă un spectru larg de aspecte, de la condițiile de învățare și 
problemele legate de lipsa autorizațiilor sanitare, accesul la apă curentă, canalizare, sisteme moderne și 
sigure de încălzire și grupuri sanitare adecvate, până la deficiențele în ceea ce privește infrastuctura digitală, 
prezența și dotarea laboratoarelor, bibliotecilor sau bazelor sportive din mediul rural.  

EXECUTIVE SUMMARY 



Secțiunea de overview are rolul de a sintetiza perspectiva comparativă asupra problemelor cu care se 
confrunta elevii din mediul rural, față de cei din mediul urban, și de a mapa principalii stakeholderi din 
educație. În plus, accentuează rolul de game-changer pe care noile tehnologii îl joacă la nivel social, și, 
implicit, la nivel educațional, și nevoia de adaptare și integrare a trendurilor care se conturează la nivel 
global.  

În secțiunea dedicată concluziilor, am încercat să surprindem principalele insight-uri și implicații desprinse 
din acest demers de diagnoză a situației sistemului de educație din România, cu mențiunea că, dată fiind 
complexitatea acestei problematici, o abordare exhaustivă a tuturor aspectelor și actorilor implicați este 
greu de realizat printr-un studiu punctual ca cel de față.  

La nivelul Climatului școlar și al siguranței, cele trei aspecte pe care le-am discutat au vizat incidența 
bullyingului în școli, factorii care favorizează acest tip de comportament, accesul limitat la serviciile de 
consiliere școlară și tendința de neglijare a acestui aspect care ține de sănătatea mintală și dezvoltarea 
socio-emoțională a elevilor, în condițiile în care violența domestică, sărăcia sau efectele migrației asupra 
climatului familial afectează foarte mulți dintre copiii din mediul rural.    

EXECUTIVE SUMMARY 



Desk-research 

Rapoarte de cercetare globale, 
europene și locale 

Materiale din presa locală (i.e. analize,  
anchete, reportaje, interviuri, documentare 
etc.)  

Date și statistici oficiale ale 
Ministerului Educației, INS și ONG-uri 
din zona educațională 

Principalele tipuri de surse consultate:  
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În Acordul de Parteneriat 2014 - 2020 cu 

România, Comisia Europeană menţionează explicit 

apartenenţa la mediul rural ca factor de risc 

educaţional, fapt dovedit de indicatorii aferenţi 

populaţiei şcolare din mediul rural în ceea ce 

privește abandonul şcolar, părăsirea 

timpurie a şcolii, absenteismul şi rezultatele 

şcolare. 

LA LINIA DE START  

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/14328/2014-2020-acordul-de-parteneriat-aprobat-de-ce


  

Nr. de elevi per mediu  
 

* sursa: www.siiir.edu.ro 

  
Nr. de școli per mediu  
 

dar... 

LA LINIA DE START  



24% dintre elevii din mediul urban 

20% dintre elevii din mediul rural 

    Supraaglomerarea  
predomină în școlile 

secundare și din mediul urban 

23% dintre elevii din învățământul secundar 
expuși fenomenului 
de supraaglomerare 

~15% dintre școlile din România 
funcționează în 2 schimburi, iar un 
procent mic chiar în 3 schimburi. 

* studiu realizat de Banca Mondiala & MEN in 2018 
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Repetenție, abandon școlar și adecvarea 

vârstei la nivelul clasei  

în cazul învățământului secundar superior 

supraaglomerarea 
este corelată 
statistic semnificativ 
cu ... 

   Impact negativ asupra mediului 
de învățare din sala de clasă 

  
Impact negativ asupra calității interacțiunii 

 între elevi și cadre didactice 
 

* studiu realizat de Banca Mondiala & MEN in 2018 

LA LINIA DE START  



  
Nr. de clase per an de studiu și mediu*  

 

* sursa: www.siiir.edu.ro 
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Nr. de clase per an de studiu și mediu*  

 

* sursa: www.siiir.edu.ro 
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Nr. de clase per an de studiu și mediu*  

 

* sursa: www.siiir.edu.ro 
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Nr. de clase per an  
de studiu și mediu*  

 

* sursa: www.siiir.edu.ro 

  

Dacă în ciclul pre-școlar și în ciclul primar numărul de 
clase din mediul rural este mai mare decât în mediul 
urban, diferența scade și ajunge la un echilibru la final de 
ciclu gimnazial, ca, ulterior, în ciclul liceal să observăm un 
dezechilibru major între numărul de clase din mediul uban 
și cel rural.  

Centralizarea învățământului liceal în mediul 
urban contribuie și ea la abandonul școlar și la 
dificultatea accesului elevilor din mediul rural la 
studii liceale (v. presiuni financiare și socio-
emoționale legate de navetă, cazare, integrare etc.) 

LA LINIA DE START  



Qualitative research 

 
 

    

MACRO-DINAMICA SISTEMULUI EDUCAȚIONAL 



Qualitative research 

Lipsa unei abordări strategice & continuități în reforme  

Fragmentare în managementul sistemului educațional    

Politizarea excesivă a educației  

SEMNALE DE ALARMĂ 
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1990 

1995 

1999 Examen de Capacitate 

1990-2000 2000-2010 2010-2020 

Legea 128/1997 privind Statutul 
Personalului Didactic 

Învățământ obligatoriu redus de 
la 10 la 8 clase  

Legea invatamantului 84/1995 
Finalizate primele negocieri cu 
Banca Mondiala 

2000 
Elaborare Nou Curriculum 
National pentru clasele I-IX 
Introducere manuale alternative pentru ciclul primar, gimnazial si liceal 
Înlocuit an școlar pe trimestre cu an școlar pe semestre 
Înlocuire evaluare prin note în învățământul primar cu calificative 
Introducerea evaluării instituționale a școlilor și liceelor 
Începe descentralizarea sistemului prin trecerea unităților de învățământ în 
subordinea autorităților locale 

2002  
&  

2001 

2004  
&  

2003 

Repartizarea computerizată pentru 
admiterea în învățământul liceal & 
profesional 

Primul program național de 
informatizare a unităților de 
învățământ preuniversitar 

Legea 268/2003, care extinde  
învățământul obligatoriu de la 8 la 10 
clase 

Înființare Școli de Arte și Meserii 

Programul "Cornul si laptele” 

Examenul national de Capacitate 
 Teste Naționale  

Asigurarea transportului elevilor cu 
microbuze scolare 

Revizuirea curriculumului pentru 
ciclul primar și gimnazial 

Ordonanța de urgență 75/2005 
privind asigurarea calității în 
învățământ (A.R.A.C.I.P.) 

2005 

2006 

2007 
& 

2008 

2009 

Legea nr. 87/2006 privind asigurarea 
calității în educație 

Introducerea experimentală a 
tezelor cu subiect unic 

Proiectul "Campusuri școlare" 

Eliminare Teste Nationale si 
introducerea  tezelor cu subiect 
unic 

Finalizarea programul național de 
informatizare a unităților de învățământ 
preuniversitar 

Noua formă a Bacalaureatului (v. 
certificate de competență lingvistica)   

Desființarea învățământului profesional 
de stat 

2010 2011 

2013 
& 

2012 

2015 
& 

2014 

2018 
& 

2017 

Nouă lege a Educației: clasa pregătitoare, 
schimbarea examenelor naționale, camere video 
în sălile de examen 

Introducerea manualelor digitale la clasele I și 
a II-a  

Durata învăţământului obligatoriu a crescut de 
la de la 10 la 11 ani, de la clasa pregătitoare la 
clasa a 10-a 

În 2014, printr-o ordonanță de urgență, s-au 
adus 97 de modificări atât învăţământului 
preuniversitar, cât şi celui universitar 

S-a interzis elevilor care iau sub 5 să se înscrie la 
liceu, rămânând doar cu posibilitatea de a se 
înscrie în școlile profesionale, masură abrogată în 
2020 2019 

 

Lansarea manualului pentru Educație 
fizică 

Programul de susținere a educației «Merg la 
școală», propunerea de vouchere pentru 
rechizite (250lei) retrasa la rectificarea 
bugetară 

Blocarea programului pentru 
achiziție de cărți de către profesori în 
limita a 100 Euro  

150 de euro/ profesori pentru achiziționare 
de cărți 

BORNE ÎN DINAMICA EDUCAȚIONALĂ 



 
 

    

Există mai multe niveluri la care se poate discuta despre politizarea sistemului 
educațional, fie că vorbim în termeni de intervenție și putere de decizie directă,  
fie că vorbim de influență sau presiuni politice indirecte:   

la nivel central, unde se negociază nivelul de finanțare al sistemului, 
politica de salarizare, modificările la legea educației etc.   

la nivel de fiananțare și sprijin din partea autorităților locale, fie 
că vorbim de județ sau localitate  

la nivel de numiri în funcție și strategie de management a 
inspectorilor și directorilor de unități de învățământ  

la nivelul deciziilor luate în cadrul Consiliului de administrație al 
școlii  

în selecția și negocierile de la nivel național/ regional/ local cu 
furnizorii de materiale sau servicii (v. transport, programe de formare 
profesională, construcții, materiale didactice etc.) 

POLITIZAREA SISTEMULUI EDUCAȚIONAL 
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Profesionalizarea carierei didactice în România 

Îmbunătățirea managementului educațional la nivelul unităților de 
învățământ 

Creșterea accesului la o educație timpurie de calitate 

Creșterea echității educaționale în România 

2018-2030 

BORNE ÎN TRASEUL EDUCAȚIONAL  
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Un sistem puternic birocratizat, 
ce pune presiune pe cadrele 
didactice, afectând negativ timpul 
de rezolvare și eficiența 
comunicării între diferitele 
niveluri ale sistemului (i.e. 
școală inspectorat minister) 

Un sistem cu un nivel scăzut de 
digitalizare, care îngreunează 
astfel și mai mult activitatea și 
comunicare  

... începând cu 2020-2021 

BORNE ÎN TRASEUL EDUCAȚIONAL  
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* Barometrul Educație, 2018 – proiectul Starea Națiunii 

1% 2% 3% 
3% 

5% 

5% 
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11% 

11% 

19% 

Principalele probleme ale sistemului de educație * 

Intoleranța față de cei diferiți 

Nu răspund 

Lipsa siguranței în școli  

Numărul mare de elevi în clasă  

Numărul mare de materii 

Dotarea necorespunzătoare 

Incompetența profesorilor  

Indiferența profesorilor  

Politizarea  

Salariile mici ale profesorilor  

Corupția 

Nu știu 

Indisciplina elevilor 

~ 50% dintre participanții la 
Barometrul Educație (2018) au afirmat 
că în sistemul de învățământ românesc 
au avut loc destul de multe sau multe 
schimbări, majoritatea considerând 
că aceste schimbări au fost mai 
degrabă proaste 

VOX POPULI 

http://starea-natiunii.ro/index.php/ro/25-facts-figures/259-principalele-probleme-ale-sistemului-de-educatie-in-viziunea-romanilor
http://starea-natiunii.ro/index.php/ro/25-facts-figures/259-principalele-probleme-ale-sistemului-de-educatie-in-viziunea-romanilor
http://starea-natiunii.ro/index.php/ro/25-facts-figures/259-principalele-probleme-ale-sistemului-de-educatie-in-viziunea-romanilor
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 * Barometrul Educație, 2018 – proiectul Starea Națiunii 

  

 Comparativ cu instituțiile similare din celelalte state membre U.E., cele din România: sunt*... 

Doar 17% dintre 
persoane consideră că 
școlile generale din 
România sunt mai bune 
decât cele din celelalte 
state membre U.E., pe 
când 53% consideră că 
sunt mai slabe 

VOX POPULI 

http://starea-natiunii.ro/index.php/ro/25-facts-figures/259-principalele-probleme-ale-sistemului-de-educatie-in-viziunea-romanilor
http://starea-natiunii.ro/index.php/ro/25-facts-figures/259-principalele-probleme-ale-sistemului-de-educatie-in-viziunea-romanilor
http://starea-natiunii.ro/index.php/ro/25-facts-figures/259-principalele-probleme-ale-sistemului-de-educatie-in-viziunea-romanilor
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 Sursa: Barometrul Educație, 2018 – proiectul Starea Națiunii 

~90% dintre respondenți se declară totuși mulțumiți de educația pe care 
au primit-o la școlile și cursurile pe care le-a urmat până în acest moment 

Doar 40% dintre respondenți 
apreciază că învățământul este o 
prioritate pentru statul român și 
este adecvat nevoilor societății și 
ale copiilor, și 47% consideră că 
sistemul de învățământ din 
România nu ar fi neapărat 
performant 

totuși... 

VOX POPULI 

http://starea-natiunii.ro/index.php/ro/25-facts-figures/259-principalele-probleme-ale-sistemului-de-educatie-in-viziunea-romanilor
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Nivelul scăzut și inconstanța investițiilor în educație  

Subfinanțarea generală a sistemului cu accent pe învăţământul 
primar şi gimnazial  

Nivel scăzut al finanțării per elev  

SEMNALE DE ALARMĂ 
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Cheltuielile Guvernului român pentru EDUCAȚIE  
ca procent din PIB  

  
 
Media în U.E. era în 2017 de 4,7%, cu 
Suedia (6,8%) și Danemarca (6,5%) în topul 
finanțării, și România, Irlanda, Bulgaria și 
Slovacia la coada clasamentului 
 

 
Legea educației nr. 1/2011 prevede ca 
finanțarea anuală pentru acest domeniu să 
fie de 6% din PIB, însă Ordonanța 114 din 
decembrie 2018 suspendă aplicarea acestei 
prevederi pentru perioada 2019-2021 

FINANȚARE 
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România alocă cel mai mic 
procent din PIB din U.E. pentru 
învăţământul primar şi 
preşcolar.  

FINANȚARE 
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Cu cea mai mică creștere procentuală 
din ultimii 4 ani, de 13,5% , în  2020, 
costul standard per elev ajunge la 
6.111 lei (”coeficient 1”), acesta fiind 
diferit în funcție de mediul de 
proveniență al școlii (urban/rural) sau 
de nivelul școlii (preșcolar, primar, 
gimnazial, liceal). 
 
 
Costul standard per elev pentru 
cheltuielile cu pregătirea profesională, 
cu evaluările elevilor, cu bunurile și 
serviciile, a crescut cu 17 lei față de 
2019,  
ajungând la 387 lei. 

FINANȚARE – Cost standard per elev 
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Ultimele date 
comparative legate 
de costurile per elev, 
plasează România ca 
statul cu cele mai 
mici costuri per 
elev la nivel 
european  pentru 
învățământul primar 
și gimnazial 

FINANȚARE – Cost standard per elev 
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În ceea ce privește bugetul alocat Educației, interesul și dezbateriile s-au purtat în 
special la nivelul componentei de cheltuieli (cu precădere cheltuielile cu salariile 
cadrelor didactice), și mai puțin asupra ponderii mici din buget alocată 
investițiilor 

Ca răspuns și compensare pentru subfinanțarea din sistemul educațional, au 
apărut în mod constant acțiuni și proiecte cu finanțare din afara sistemului:  

Proiecte derulate de ONG-uri la nivel național sau local 

Proiecte/ campanii de CSR, strângeri de fonduri sau donații din  
partea mediului privat, atât la nivel național, cât și local  

Contribuțiile financiare ale părinților/ tutorilor, care adaugă o presiune 
financiară și mai mare pe familiile din medii dezavantajate (i.e.materiale didactice, 
dotări săli de clasă, costuri transport etc.)  

linii de finanțare și sprijin din partea Uniunii Europene/ proiecte finanțate 
de organizații internaționale (Banca Mondială, UNICEF etc.) 

FINANȚARE 
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La nivel de surse de finanțare, 
sistemul educațional din 
ROMÂNIA depinde in cea mai 
mare măsură de finanțarea 
guvernamentală, în condițiile în 
care România se numără printre 
statele cu cel mai mic procent din 
PIB alocat educației (<3%PIB) 

 

FINANȚARE 
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Lipsa dotărilor și a materialelor didactice moderne   

Clădiri, spații de învățare și spații sanitare neadecvate     

Infrastructură digitală precară (i.e. laborator, device-uri, conexiune 
la internet, materiale didactice digitale etc.) 

SEMNALE DE ALARMĂ 
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În 2018, 20% dintre unitațile școlare NU aveau autorizație sanitară de 
funcționare sau erau în curs de autorizare  

> 42% dintre clădirile în care funcționează școli sunt amplasate în zone 
cu risc seismic ridicat, iar aproximativ 30% dintre aceste clădiri au 
fost construite înainte de 1963 

~ 1 din 6 școli din România NU avea acces la o sursă autorizată de 
alimentare cu apă, școli concentrate în general în zone rurale 

* Analiză realizată de echipa Băncii Mondiale, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, în cadrul unui Acord de servicii de asistență tehnică 
pentru luarea unor decizii informate privind investițiile în infrastructura de învățământ (2018) 

12% dintre școlile din România au cel puțin o sală de clasă dotată cu mobilier în 
stare precară şi peste 330.000 de elevi învață în școli care nu sunt dotate 
adecvat pentru asigurarea unui mediu de învățare propice 

47% din școli nu au rampă de acces 

INFRASTRUCTURĂ 
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În 2017 erau 2.219 unități de învățământ cu grupuri sanitare situate 
în curte, fără apă curentă și fără canalizare 

În 2019, 1.180 școli funcționau cu grupuri sanitare 
necorespunzătoare 

~ 2.200 școli au grupuri sanitare situate în curte, 
fără apă curentă și fără canalizare 

4.200 dintre școlile din România nu au grupuri 
sanitare în incinta școlii, situație cu impact asupra 
unui număr de peste 155.486 de elevi 

~ 38% în mediul rural, comparativ cu 7% în mediul 
urban 

INFRASTRUCTURĂ 
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2.418 unități școlare, 
adică peste 12% dintre cele 
care funcționau în România 
în 2018, aveau toaleta în 
curte 
 

INFRASTRUCTURĂ 
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* Analiză realizată de echipa Băncii Mondiale, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, în cadrul unui Acord de servicii de asistență tehnică 
pentru luarea unor decizii informate privind investițiile în infrastructura de învățământ (2018) 

INFRASTRUCTURĂ 
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> 25% din școlile din România, cu precădere cele din zonele rurale, utilizează 
sobele ca principală sursă de încălzire 

72% dintre școlile care se încălzesc cu sobe sunt amplasate în zonele rurale, în 
special în zona Moldovei 

2.197 de școli din România, în care studiază un număr total de 228.420 de elevi 
nu au sisteme centralizate de încălzire 

Utilizarea sobelor ca sursă de încălzire 
limitează controlul temperaturii și reduce 
calitatea aerului 

INFRASTRUCTURĂ 
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 Numărul copiilor şi adolescenţilor obezi  
 (cu vârste între 5 şi 19 ani) în întreaga lume  
 a crescut de 10 ori în ultimele 4 decenii (OMS) 
 
 20% dintre copiii supraponderali în 2030  
 vor suferi de obezitate severă și este posibil să 
 aibă nevoie de ajutor medical specializat  
  
 OMS avertizează: în lipsa unor măsuri drastice  
 de prevenţie și tratament, până în anul 2025, 
  > 50% din populaţia lumii va fi obeză! 

Sălile de sport lipsesc din > 50% din școli, mai ales în mediul rural, unde chiar și 

bazele sportive în aer liber fie nu există, fie oferă condiții improprii sau precare de 

desfășurare a orelor, multe ore având loc astfel în sălile de clasă (mai ales în sezonul 

rece)  

INFRASTRUCTURĂ – bază sportivă 
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>50% dintre unitățile de învățământ secundar din România nu sunt dotate cu laboratoare, 
ceea ce afectează peste 845.000 de elevi 

72% dintre unitățile de învățământ secundar din mediul rural (peste 3.000 de unități de 
învățământ) NU dispun de un laborator de științe, comparativ cu 30% dintre unitățile din 
mediul urban 

Lipsa laboratoarelor are impact asupra a 63% din totalul elevilor din mediul rural, și 
a 19% din totalul elevilor din mediul urban 

Lipsa laboratoarelor limitează tipul și calitatea 
activităților ce se pot desfășura în cadrul 
orelor de științe, fiind un factor important în 
explicarea rezultatelor la testele PISA pe 
componenta ȘTIINȚE 

* Analiză realizată de echipa Băncii Mondiale, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, în cadrul unui Acord de servicii de asistență tehnică 
pentru luarea unor decizii informate privind investițiile în infrastructura de învățământ (2018) 

INFRASTRUCTURĂ - laboratoare 
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2 din 10 şcoli din mediul urban şi 6 din 10 şcoli din mediul rural NU sunt dotate 

cu bibliotecă (2017, „Strategia privind modernizarea infrastructurii educaţionale 2017-2023”-

MEN) 

  
 1 din 3 români NU citește cărți  
 (Barometrul de consum cultural, 2018) 
 
 7 din 10 români NU a fost niciodată  
 într-o bibliotecă (Barometrul de consum cultural, 2018) 
 
 9 din 10 (93,5%) români NU cumpără  
 nici măcar o carte pe an (Eurostat) 
 
 În România avem 2 librarii la  
 suta de mii de locuitori (Eurostat) 
 

INFRASTRUCTURĂ - biblioteci 
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Principalele aspecte ce au întreținut an de an “Criza Manualelor școlare”: 
conținutul (v. dezbaterile media intense pe marginea manualelor de istorie), 
procesul, durata și costul de achiziție, alegerea manualelor în perioada manualelor 
alternative, alegerea manualelor unice și suspiciunile legate de grupurile de interese 
etc.  

Costul materialelor școlare auxiliare (caiete de lucru, culegeri etc.) pune o 
presiune financiară suplimentară asupra copiilor din medii defavorizate sau 
constituie o barieră în accesul și folosirea lor, contribuind la accentuarea 
diferenței de pregătire dintre copiii din mediul urban și cel rural 

La începutului anului școlar 2019/2020, 75,86% dintre manuale erau asigurate 
prin contractele deja existente. 

În cazul a 21,66% se aştepta încă o decizie a Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor.  

INFRASTRUCTURĂ – manuale școlare 
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Principalele probleme și direcții de dezbatere legate de situația manualelor 
școlare în spațiul public: 

Problema achiziției, a duratei și transparenței licitațiilor și întârzierile cu care 
acestea ajung în școli 

Problema conținutului:  conținut neactualizat, cu relevanță 
scăzută, informații eronate, traduceri greșite, prezența 
multor stereotipuri etc.   
 
Problema calității redactării: greșeli gramaticale, 
semantice, erori de tiparire etc.   

Lipsa integrării și adaptării la noile tehnologii, ca sursă complementară. La 
aceasta se adaugă și dependența prea mare a procesului didactic de manuale ca 
(re)sursă unică de predare/ învățare, care contribuie la fenomenul de 
analfabetism funcțional.  

INFRASTRUCTURĂ – manuale școlare 
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62% din gospodăriile din mediul rural NU aveau conexiune la internet (2018) 

. 

Rata de penetrare a internetului fix, pentru 2018, a 
fost de 62% la nivel național, în urban fiind de 74%, 
iar în rural de 46%, însă decalajul dintre urban și 
rural a continuat să scadă de la an la an, în special 
datorită conexiunilor mobile  

Numărul de computere este de 7,5 la 100 de elevi (sub 2% dintre unităţi neavând 
deloc computere) 

58% din gospodăriile din mediul rural, NU aveau nici computer, nici laptop  

INFRASTRUCTURĂ digitală 

https://fundatia-vodafone.ro/wp-content/uploads/2017/09/Investitie-in-educatia-copiilor-din-mediul-rural.pdf
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32% dintre copiii înscriși în învățământul preuniversitar din România nu au acces 
individual la un dispozitiv dedicat funcțional (ex. laptop, tabletă, desktop) pentru școală 

Peste un sfert dintre părinții care nu au un dispozitiv pentru fiecare copil pe care să îl 
poată utiliza pentru școala online nu ar plăti deloc pentru achiziționarea unui astfel de 
echipament 

12% dintre copiii din România nu au conexiune de internet suficient de puternică 
pentru a putea suporta derularea cursurilor online. 

2020: numărul estimat de elevi care au nevoie 
de dispozitive electronice este de 250 000, 
Guvernul alocând 150 de milioane de lei 
pentru tablete destinate elevilor din mediile 
defavorizate  

* IRES, 2020, Studiu: Școala în Stare de Urgență 

INFRASTRUCTURĂ digitală (context COVID*) 
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„Este şcoala pe care o 
doresc fiecărui cadru 

didactic din România şi 
fiecărui elev din România.”  
(M. D.,  profesor Școala 

Gimnazială Ciugud) 

INFRASTRUCTURĂ – bune practici 



Qualitative research 

 
 

    

PERFORMANȚE ȘCOLARE, COMPETENȚE & 
ABILITĂȚI 
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Performanțe slabe la evaluările PISA, statutul socio-economic fiind un 
predictor puternic în acest sens  

Curriculum și metode de predare neadaptate la dinamica 
competențelor & abilităților-cheie actuale și viitoare  

Rezultate îngrijorătoare la evaluările naționale (i.e. clasele a IIa, a IVa, a 
VIa și a VIIIa), cu decalaje mari între urban-rural  

SEMNALE DE ALARMĂ 
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Citit Matematică Științe 

Trenduri în performanța elevilor români pe cei 3 indicatori din evaluările PISA 
 

PERFORMANȚE ȘCOLARE ȘI COMPETENȚE 
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Rezultate slabe, adică sub nivelul 2 - ”abilități de bază”  (sursa: OECD, scor PISA) 
% dintre elevii cu vârsta de 15 ani 
 
ÎNȚELEGEREA TEXTULUI 
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Corea de Sud Finlanda UE (28 tari) UE (27 tari - din 
2020) 

Romania Albania Macedonia de Nord 
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State ”fruntașe”  State ”codașe”  

Fetele obțin scoruri mai bune 
decât băieții pe acest indicator (cu 
o diferență de 43 de puncte în 
2009, și 34 de puncte în 2018), în 
timp ce, pe ceilalți 2 indicatori, 
matematică și științe, scorurile sunt 
similare.  

Diferența dintre elevii din medii 
socio-economice avantajate și cei 
din medii dezavantajate pe acest 
indicator este de 109 puncte  
(peste media OECD).  

PERFORMANȚE ȘCOLARE ȘI COMPETENȚE 
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Rezultate slabe, adică sub nivelul 2 - ”abilități de bază”  (sursa: OECD, scor PISA) 
% dintre elevii cu vârsta de 15 ani 
 
MATEMATICĂ 

State ”fruntașe”  State ”codașe”  

Statutul socio-economic e un 
predictor puternic al performanței 
la matematică, explicând 19% din 
variația acestui scor (față de 14 
media la nivel OCDE) 

Doar 3% of  dintre elevii Români au 
obținut scoruri înalte, de Nivel 5 
sau mai mult la matematică  
(media OCDE: 11%) 

PERFORMANȚE ȘCOLARE ȘI COMPETENȚE 
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Rezultate slabe, adică sub nivelul 2 - ”abilități de bază”  (sursa: OECD, scor PISA) 
% dintre elevii cu vârsta de 15 ani 
 
ŞTIINŢE 
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Estonia Finlanda UE (28 tari) UE (27 tari - din 
2020) 

Romania Muntenegru Macedonia de Nord 

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 

State ”fruntașe”  State ”codașe”  

Statutul socio-economic e un 
predictor puternic al performanței 
la Științe, explicând 16% din variația 
acestui scor (față de 13 media la 
nivel OCDE) 

16% dintre băieți și doar 2% dintre 
fete se așteaptă să ajungă să lucreze 
în domenii din sfera ICT 

PERFORMANȚE ȘCOLARE ȘI COMPETENȚE 
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* Sursa: Raport Eurydice, Educația digitală în școlile din Europa, 2019 (Comisia Europeană)  
 

În România, abordarea curriculară cu privire  
la predarea competențelor digitale:  

doar disciplină separată opțională în ciclul primar,  
disciplină separată obligatorie în ciclul secundar 

PERFORMANȚE ȘCOLARE ȘI COMPETENȚE 
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Doar 52 % dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 19 ani au 
competențe digitale de bază sau peste acest nivel  
(date oferite de Comisia Europeană, 2018) 

Agenda Digitală 2020 

recomandă educația prin 

activitatea curiculară și 

extracuriculară bazată pe 

TIC 

La testele PISA (2018), România a fost singura țară 
din U.E., într-un grup restrâns de 8 state, care a susținut 
testele pe hârtie, cu pixul 

Proba de competențe digitale de la Bacalaureat 
presupune 15 minute de lucru practic pe calculator și 
75 de minute de rezolvare a subiectelor pe foaia de 
examen, în scris  
  

PERFORMANȚE ȘCOLARE ȘI COMPETENȚE 
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Contextul COVID a marcat o bornă importantă și schimbare ”forțată” și rapidă, 
de tip learning by doing, a cadrelor didactice la mediul digital ca mediu de predare 
& învățare, evidențiind limitele sistemului și nivelul scăzut de competențe digitale 
și adaptabilitate a multor cadre didactice.  

Agenda Digitală 2020 

recomandă educația prin 

activitatea curiculară și 

extracuriculară bazată pe 

TIC 

Pedagogie digitală & comunicare în mediul digital 

Metode de predare asistate digitale 

Infrastructura pentru activități digitale (i.e. hard & soft) 
la școală & acasă pentru pregătire 

TELEȘCOALA  
Direcții de re-evaluat post-COVID:  

PERFORMANȚE ȘCOLARE ȘI COMPETENȚE 
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decalajul între urban-rural  
este ~ 11 puncte procentuale  

decalajul între urban-rural  
este > 11 puncte procentuale 

 

decalajul între urban-rural  
este > 17 puncte procentuale 

 
 

Analfabetismul funcțional este de peste 40% la clasa 
a II a 

< 60% dintre elevi scriu corect biletul și < 50% 
scriu corect textul pe bază de întrebări 

Scris & Citit Matematică  

doar 65% dintre elevi pot să efectueze 
înmulțiri și împărțiri la finalul clasei a II-a 

~ 85% dintre elevi reușesc să formuleze 
întrebări și răspunsuri pe baza textului citit 

doar 75,06% dintre elevi reușesc să 
folosească corect numerele în calculele 
elementare și < 69% dintre aceștia 
reușesc să facă adunări și scăderi 

PERFORMANȚE ȘCOLARE ȘI COMPETENȚE 
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62.4% 

79.4% 

72.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rural

Urban

National

Procentajul mediu de rezolvare a cerinţelor aferente 

competenţei (secţiunea SCRIS), an şcolar 2018/2019 

* Sursa: CNEE, Baze de date ENII 2019, Evaluare Națională Clasa a II a  
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competenţei (secţiunea CITIT), an şcolar 2018/2019 
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PERFORMANȚE ȘCOLARE ȘI COMPETENȚE 
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* Sursa: CNEE, Baze de date ENII 2019, Evaluare Națională Clasa a II a  

Procentajul mediu de rezolvare a cerinţelor aferente competenţei (secţiunea MATEMATICĂ), an şcolar 2018/2019 

Clasa a II a 
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Utilizarea numerelor în calcule 
elementare 

 
11,4 

9,1 

11,8 

Evidenţierea caracteristicilor 
geometrice ale unor obiecte localizate 

în spaţiul înconjurător 

Utilizarea unor etaloane convenţionale 
pentru măsurări şi estimări 

PERFORMANȚE ȘCOLARE ȘI COMPETENȚE 
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* Sursa: CNEE, Baze de date ENII 2019, Evaluare Națională  

Procentajul mediu de rezolvare a cerinţelor aferente competenţei 

(secţiunea LIMBA ROMÂNĂ), an şcolar 2018/2019 

57.8% 

83.0% 
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Clasa a IV a 

 
Formularea unor concluzii directe 

 

Interpretarea şi integrarea 
 ideilor şi informaţiilor 

PERFORMANȚE ȘCOLARE ȘI COMPETENȚE 
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Procentajul mediu de rezolvare a cerinţelor aferente competenţei 

(secţiunea MATEMATICĂ), an şcolar 2018/2019 
Clasa a IV a 
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Numere naturale 
 

16,9 

13,9 

 
Organizarea datelor în tabele 

 

* Sursa: CNEE, Baze de date ENII 2019, Evaluare Națională  

PERFORMANȚE ȘCOLARE ȘI COMPETENȚE 
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Procentajul mediu de rezolvare a cerinţelor aferente competenţei 

(secţiunea LIMBA ROMÂNĂ - ENGLEZĂ), an şcolar 2018/2019 
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Clasa a VI a 

 
Redactarea de mesaje în situaţii de 

comunicare uzuală 

Receptare mesaj scris urmată de 
producere de mesaje 

* Sursa: CNEE, Baze de date ENII 2019, Evaluare Națională  

PERFORMANȚE ȘCOLARE ȘI COMPETENȚE 
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Procentajul mediu de rezolvare a cerinţelor aferente competenţei 

(secţiunea MATEMATICĂ & ȘTIINȚE ), an şcolar 2018/2019 
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12 
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Clasa a VI a 

Prelucrarea unor date de tip cantitativ, calitativ, 
structural specifice matematicii şi/sau ştiinţelor 

cuprinse  
în diverse surse informaţionale 

Utilizarea conceptelor, algoritmilor şi 
procedurilor specifice matematicii 

şi/sau ştiinţelor pentru a caracteriza 
local sau global o situaţie concretă 

* Sursa: CNEE, Baze de date ENII 2019, Evaluare Națională  

PERFORMANȚE ȘCOLARE ȘI COMPETENȚE 
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Procentajul mediu de rezolvare a cerinţelor aferente competenţei 
(secţiunea MATEMATICĂ & ȘTIINȚE ), an şcolar 2018/2019 
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caracteriza local sau global o situaţie concretă 

Exprimarea în limbajul specific matematicii şi/sau 
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Analizarea caracteristicilor unor relaţii, fenomene sau 
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* Sursa: CNEE, Baze de date ENII 2019, Evaluare Națională  
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... în ultimii 5 ani, 1 din 5 elevi  
NU reușește să obțină media 5  
la Evaluarea Națională de la finalul 
clasei a VIII a 
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... procentul elevilor care au obţinut 
medii sub 5 este dublu în mediul rural 
faţă de urban 

PERFORMANȚE ȘCOLARE ȘI COMPETENȚE 
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Discrepanța dintre mediul rural și cel urban în distribuția notelor  
obținute la matematică la evaluarea națională din 2017 

PERFORMANȚE ȘCOLARE ȘI COMPETENȚE 
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2019: 75,5%  

Decalajul urban – rural la 
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 BACALAUREAT 
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* OECD FUTURE OF EDUCATION AND SKILLS 2030: OECD LEARNING COMPASS 2030 © OECD 2019 

ABILITĂȚI CHEIE PENTRU VIITOR *  

Abilități cognitive & meta-cognitive 

Empatie 

Auto-eficacitate 

Responsabilitate 

Colaborare  

Abilități sociale & emoționale 

Abilități practice & fizice  

Gândire critică  

Gândire creativă 

A învăța să înveți 

Auto-reglare 

Abilități digitale  Folosire noilor 
device-uri & tehnologii 

PERFORMANȚE ȘCOLARE ȘI ABILITĂȚI 

https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/skills/Skills_for_2030_concept_note.pdf
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TOP 10 abilități cerute pe piața muncii *  

2018 

Gândire analitică și inovație 

Rezolvare de probleme complexe 

Gândire și analiză critică  

Învățare activă ți strategii de învățare 

Creativitate, originalitate și inițiativă 

Atenție la detalii, încredere 

Inteligență emoțională 

Argumentare, rezolvare de probleme și ideație  

Leadership și influență socială 

Coordonare și managmentul timpului  

Trending, 2022 

Gândire analitică și inovație 

Învățare activă ți strategii de învățare 

Creativitate, originalitate și inițiativă 

Design tehnologic și programare 

Gândire și analiză critică  

Rezolvare de probleme complexe 

Leadership și influență socială 

Inteligență emoțională 

Argumentare, rezolvare de probleme și ideație  

Analiza și evaluarea sistemelor  

Declin, 2022 

Dexteritate manuală, anduranță și precizie 

Memorie, abilități verbale, auditive și spațiale  

Managementul resurselor financiare și materiale  

Instalare și mentenență a tehnologiei 

Citit, scriere, matematică și ascultare activă 

Managementul personalului 

Controlul calității și siguranță 

Coordonare și managementul timpului 

Abilități vizuale, auditive și de vorbire 

Folosire, monitorizare și control al tehnologiei  

* Sursă: Future of Jobs Survey 2018, World Economic Forum 

ABILITĂȚI PE PIAȚA MUNCII 
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Doar 3 din 10 români fac voluntariat pentru cauze 
sociale sau de mediu, conform unui studiu realizat de 
Hunters, Unlock Market Research în 2017. 

 
 

ABILITĂȚI SOCIALE & EMOȚIONALE 

Responsabilitate & 
comportament civic  

Empatie 

Conform unui studiu al Michigan State University, 
România se află pe locul 54 din 63 de țări aflate în 
clasament cu privire la nivelul empatiei (cu un scor de 
3.38). Pe primul loc din U.E. întâlnim Danemarca (scor 
3.76), iar pe ultimul loc Lituania (scor 3.15) 
 
 

OVERVIEW ABILITĂȚI 

https://www.green-report.ro/3-din-10-romani-fac-voluntariat/
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Gândire critică  

ABILITĂȚI COGNITIVE & META-COGNITIVE 

Cu un scor de 2,7 puncte din 7 posibile, 
România se clasează pe locul 125 din 141 de state  
la capitolul „predarea gândirii critice”, conform  
Raportului Competitivității Globale 2019,  
realizat de Forumul Economic Mondial 

România ocupă locul 68 în ierarhia celor mai 
creative ţări din lume, cu un indice al creativităţii de 
0,425, fiind depăşită de ţări ca Botswana, Bulgaria 
(locul 48), Panama sau Cuba, conform The Global 
Creativity Index, 2015 

Cu un scor de 42 din 100, România ocupă locul 55 
din 141 de state pe indicatorul privind capacitatea 
de inovare, conform  Raportului Competitivității 
Globale 2019, realizat de Forumul Economic Mondial 

Creativitate 

Inovație 

OVERVIEW ABILITĂȚI 
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ABILITĂȚI PRACTICE ȘI FIZICE 

Abilități digitale 

 

Conform Raportului Competitivității Globale 2019, 

realizat de Forumul Economic Mondial, România 

ocupă locul: 

 

32 din 141 de state în ceea ce privește 

adoptarea TIC (tehnologia informației și a 

comunicațiilor), cu un scor de 72 din 100  

 

53 din 141 de state pe indicatorul Abilități 

digitale în rândul populației active 
 

OVERVIEW ABILITĂȚI 
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Cu 43% dintre românii având 
competențe digitale 
minime, România ocupă 
primul loc în Uniunea 
Europeană la acest capitol 
(2019), procentul scăzând 
pănă la un sfert din 
populație în zona rurală  

OVERVIEW ABILITĂȚI 
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 OVERVIEW ABILITĂȚI 
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ACCES ȘI ECHITATE  
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Nivel ridicat de abandon școlar în mediul rural, influențat de rata 
mare de sărăcie persistentă în rândul copiilor 

Număr mare de suplinitori și cadre didactice cu nivel scăzut de 
competențe digitale 

Nivel mai scăzut de educație al părinților din mediul rural și grad mai 
scăzut de implicare în educația copiilor, dublate de efectele migrației 
asupra copiilor rămași în țară  

SEMNALE DE ALARMĂ 



 
 

  

Nr. profesori calificați per mediu  
 

* sursa: www.siiir.edu.ro 

  

Posturi didactice per mediu  
 

dar... 

RESURSĂ UMANĂ 



 
 

 Numărul de cadre 
didactice din  

în mediul rural  
 a  scăzut cu 26% din 

1995 până în 2018 
 
 

60% din elevii 
dezavatajaţi 

socioecomonic din 
România au profesori 

fără un master în 
educaţie 
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Personal didactic urban vs rural invăţământ primar şi gimnazial 
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RESURSĂ UMANĂ 



Atractivitate scăzută pentru profesia de cadru didactic:  
• 40,9 % dintre cadrele didactice din România consideră că profesia 

lor este apreciată de societate vs. media UE 17,7 %,  
• al treilea cel mai mare procent din UE. 
 

Lipsa de personal cu calificări adecvate în zonele rurale  

Puțină pregătire și formare practică, în special în ceea ce 
privește tehnicile moderne de predare sau pedagogia favorabilă 
incluziunii 

Cadre didactice concentrate pe pregătirea elevilor pentru şi consursuri, 
nu pe îmbunătăţirea rezultatelor celor cu perfomanţe slabe 
 

RESURSĂ UMANĂ 
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Evoluția notelor obținute la examenul de titularizare (%)  

Note sub 5 Note între 5 și 7 Note peste 7 

 Număr mai mare de 
profesori suplinitori  

în mediul rural, sub 50 % 
dintre candidaţii la 

titularizare obțin 
nota necesară  

RESURSĂ UMANĂ 
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96,63% dintre profesori consideră că utilizarea tehnologiei 

reprezintă o modalitate de a crește atractivitatea 

disciplinei 

Sursa: Integrarea tehnologiilor noi și emergente în sistemul educațional românesc, 2018 

75,94% au admis că sunt prea puțin pregătiți ca să 

folosească în beneficiul elevilor tehnologiile noi și 

emergente destinate proceselor educaționale  

RESURSĂ UMANĂ 
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19,4 elevi / învățător  
(ciclu primar), media U.E.: 14.7 

12,1 elevi /profesor 
(ciclu gimnazial) 

13,7 elevi /profesor 
(ciclu liceal) 

Potrivit datelor Eurostat 2017, România ocupă locul 2 (ciclul primar), locul 9 (ciclu gimnazial) și locul 6 
(ciclu liceal) la nivel U.E. în ceea ce privește numărul de elevi/ cadru didactic, cu un număr, de obicei, mai 
mare de elevi/ cadru didactic decât media europeană  

15 elevi/studenţi la un cadru didactic pentru anul școlar 2018/2019, conform raportului mediu 
dintre populaţia şcolară şi numărul cadrelor didactice  

Eurostat 2017 

RESURSĂ UMANĂ 
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Deși a ajuns la minimul ultimilor 10 ani, rata părăsirii timpurii a şcolii în România este 
printre cele mai mari din Europa, 15,3% în 2019. Cu toate aceste, România este încă 
departe de obiectivul asumat în cadrul Strategiei Europa 2020: reducerea ratei abandonului 
școlar la 11,3% 
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Rata părăsirii timpurii a şcolii 

Romania Media UE

RATA PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII 
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Abandonul şcolar este prezent în 40% din unităţile de învăţământ din mediul rural, cele mai 
multe cazuri fiind înregistrate în licee (Studiu „Investiţie în educaţia copiilor din mediul rural”, 2017) 

În mediul rural, una din patru persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 ani a părăsit 
școala prea devreme.  
Rata abandonului şcolar este cu 25% mai mare în mediul rural faţă de mediul urban.    

În anul școlar 2017-2018, rata 
abandonului şcolar la nivel naţional în 
învăţământul primar şi gimnazial era de 
1,7% (28.525) conform bazei de date a 
Institutlui Naţional de Statistică  

Formarea cadrelor didactice nu se axează suficient pe problemele ce pot apărea în clasă, 
sprijinirea copiilor cu dificultăţi la învăţare sau a celor la risc de abandon şcolar 

ABANDON ȘCOLAR 
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15,2% din copiii români trăiesc în deprivare materială severă, a 
treia rată din U.E. (media U.E.  2019: 5,8%);  
peste 38,1% fiind la risc de sărăcie şi exluziune socială, cea mai 
mare rată care este cu 15 procente mai mare decât media 
EU de 23,4% 
 
Deşi în scădere, rata sărăciei persistente în rândul copiilor, 33,2% 
(2018), plasează România ca fiind statul european cu cea mai mare 
diferenţă la indicatorul sărăciei sau excluziunii sociale între copii şi 
totalul populaţiei (Eurostat) 

3% dintre copii din mediul rural au răspuns în 
cadrul unui studiu realizat în 2018 că se culcă 
întotdeauna flămânzi în fiecare seară, şi încă 5% 
că acest lucru se întâmplă uneori 

SĂRĂCIE ÎN RÂNDUL COPIILOR 
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În ceea ce privește nivelul mediu de educaţie al părinţilor (9,74 ani în mediul rural, faţă de 

12,1 în mediul urban), se observă o diferenţă mare în privinţa proporţiei părinţilor cu 

studii superioare în mediul rural, 0,7%, faţă de 18% în mediul urban 

 
 

Capacitate mult redusă a părinților din mediul 

rural de a îşi sprijini copiii în activitățile de 

învățare, coroborată cu accesul limitat la 

programe de tip Școală după Școală  

Sursă: World Vision România, 2019 

NIVELUL DE EDUCAȚIE AL PĂRINȚILOR 
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Situaţia copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate 

Cu un părinte este plecat la muncă în străinătate Cu ambii părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate

Cu părintele unic susţinător plecat la muncă în străinătate Total

91.345 de copiii cu părinţi plecaţi la muncă 
în strainătate în 2019 şi 11.723 copiii cu 
părintele unic susţinător plecat la muncă în 
străinătate 

EFECTELE MIGRAȚIEI 
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Framing-ul principal din media: 

DRAMA copiilor  

EFECTELE MIGRAȚIEI 
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Variantele limitate de transport și costurile aferente, financiare și de timp, 
afectează atât elevii, cât și cadrele didactice, în special în mediul rural  

Distanța față de școală și problema transportului afectează nivelul de 
absenteism și rata de abandon școlar, cu precădere în rândul 
categoriilor dezavantajate din mediul rural  

(In)accesibilitatea transportului școlar variază 
semnificativ la nivelul țării, cu cele mai mici rate de 
accesibilitate în regiunea Moldovei (v. Vaslui, 
Botoșani, Bacău, Iași, și Vrancea) 

Capacitatea flotei de autovehicule de transport 
școlar licențiate acoperă <50% din numărul 
estimat de elevi care fac naveta  

TRANSPORT 
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Număr total de cabinete 
medicale  

Cabinete medicină generală 

Cabinete stomatologie 

Total  Urban Rural 

  

doar 3% din școli dispun  

de un cabinet medical dentar 
 

 < 20% din școlile din 
Romania au cabinete medicale* 

* în mediul rural, asistența medicală școlară este 
asigurată și de cabinetele de medicină de familie, 

fiind încheiate 153 de contracte între consiliile locale 
și acestea 

Situația serviciilor medicale din școli, 
potrivit datelor oferite de Ministerul Sănătății în 2019 

SERVICII MEDICALE 
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Spre deosebire de elevii din mediul urban, cei din mediul rural se confruntă și cu 

lipsa unei rețele de instituții și evenimente culturale (ex. teatre, muzee, 

biblioteci/ libării, expoziții, concerte, conferințe, festivaluri tematice etc.) care să îi 

expună la o gamă largă de activități culturale ce vin să completeze și să susțină 

procesul educațional formal   

 
 

„Cultura omoară naivitatea și  
știința gonește simplitatea.” 

 (George Coșbuc) 

CONSUM ȘI INFRASTRUCTURĂ 
CULTURALĂ 
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CLIMAT ȘCOLAR ȘI SIGURANȚĂ 
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Numărul mic de consilieri/psihologi școlari care să ofere 
sprijin de specialitate elevilor, în special în mediul rural 

Fenomenul de Bullying, care se extinde și în spațiul digital, și 
care este puternic influențat de mediul familial   

Efectele climatului familial și ale migrației părinților asupra dezvoltării socio-emoționale a copiilor  

SEMNALE DE ALARMĂ 
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România, pe locul 3 la nivel european când vine vorba de 
fenomenul bullying-ului în școli (sursa: OMS), cu 23% 
dintre copiii de 13 și 15 ani ani care au recunoscut că au 
agresat alți elevi cel puțin de trei ori în luna anterioară 

Aproape 400.000 de elevi sunt amenințați cu bătaia și 
220.000 bătuți în mod repetat de colegi (sursa: studiului 
național al Organizației Salvați Copiii)  

Fenomenul de Bullying în școli:  

Patru din cinci adolescenți cu vârsta sub 18 ani din 
România spun că au fost ținta hărțuirilor în mediul online 

CLIMAT ȘCOLAR & SIGURANȚĂ 
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1 din 3 elevi declară că a fost 
victimă unui act de bullying 

Procentul elevilor care au raportat că au fost victime ale unui act de bullying cel 
puțin de 3 ori într-o lună, la nivel European (SURSA: OECD, 2018) 
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CLIMAT ȘCOLAR & SIGURANȚĂ 
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Tipul de familie (starea civilă a părinților) 
Procentul cel mai mare de copii care manifestă acte de violență frecventă apare în 
familii care trăiesc în concubinaj (12,5%), familii cu părinţi divorţaţi (10,7%), spre 
deosebire de familiile cu părinţi căsătoriţi, în rândul cărora procentul este de doar 7% 

Factori care influențează comportamentele de tip bullying (2018)    

Climatul familial  
Mai mult de 4 din 10 elevi aparţinând familiilor cu un climat tensionat au prezentat 
acte de violenţă (bătăi) cel puţin o dată în ultimul an (44,5%). Prevalenţa elevilor cu 
manifestări agresive frecvente a fost de două ori mai redusă în familiile cu un climat 
familial calm decȃt în cele cu un climat violent (7,2% faţă de 16,9%). 

Relații parentale și pedepse corporale 
Aproape 2 elevi din 10, care fac parte din familii în care s-au înregistrat acte de 
agresivitate fizică între părinţi, au prezentat în mod frecvent comportamente 
violente. 
Aproape 15 % din elevii supuşi pedepselor fizice în familie au prezentat în mod 
frecvent acte de agresivitate.  

CLIMAT ȘCOLAR & SIGURANȚĂ 

http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2014/12/Sinteza-prevenire-violenta-elevi-2019.pdf
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Performanța școlară  
Cei mai mulţi elevi violenţi fac parte din categoria celor cu randament şcolar redus 
(16,0%), iar cei mai puţini aparţin categoriei cu randament şcolar bun (6,3%)  

Factori care influențează comportamentele de tip bullying (2018) :    

Situația economică 
11% din elevii care provin din familii cu nivel economic ridicat au prezentat 
comportament agresiv frecvent, comparativ cu doar 8% în cazul familiilor cu nivel 
economic redus 

Diferențe de gen 
Dintre elevii din România care au recunoscut că au hărţuit alţi elevi uneori sau 
frecvent, proporţia băieţilor (11,6%) a fost semnificativ mai mare comparativ cu cea 
a fetelor (6%)  

CLIMAT ȘCOLAR & SIGURANȚĂ 

http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2014/12/Sinteza-prevenire-violenta-elevi-2019.pdf
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Sănătatea mintală și emoțională a 

elevilor rămâne încă un capitol neglijat 

în sistemul educațional din România   

Inițiativă legislativă 2019: a asigura un psiholog școlar la un număr de minim 600 de 

elevi sau 300 preșcolari   

Se așteaptă ca 1 consilier școlar să lucreze cu 800 de elevi sau 400 

preșcolari (1:800), dar, în realitate, numărul depășește adesea 1600. 

CLIMAT ȘCOLAR & SIGURANȚĂ 
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OVERVIEW 
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URBAN RURAL Infrastructură școlară: spații de învățare, laboratoare, biblioteci, 
spații sanitare, dotări, digitizare  

Nivelul și calitatea suportului primit din partea cadrelor 
didactice și a familiei (v. calificare/ nivel educație)  

Accesul și dinamica activităților educaționale  
și culturale din afara școlii  

Rata sărăciei, dificultățile financiare și funcționale 
asociate navetei (transportului) 

Decalaje la nivel de absenteism, abandon școlar 
performanțe școlare  

Subfinanțarea și politizarea excesivă a educației 
Număr mare de elevi/clasă & elevi/cadru didactic  

Curriculum neadaptat și neactualizat la competențele-cheie ale societății actuale 
Neglijarea sănătății mintale & socio-emoționale a elevilor  

DECALAJE MAJORE URBAN - RURAL 



Qualitative research 

 
 

Elevi 

Media 
centrală 
locală 
Social-media  

Părinți/Tutori 

Profesori 

Angajatori 

ONG 
locale/globale  

Sindicate 

din  
educație 

Familie 
extinsă 

U.E. 
Autorități & 
comunități 

 locale 

Unități școlare 
Instituții  
& actori  
 culturali  

Instituții & actori  
din sistemul de 
educație privat  

M.E.N. & 
alte structuri 

centrale   

Noile 
tehnologii  

GAME-CHANGERS & 
STAKEHOLDERI PRICIPALI 
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Noile 
tehnologii  

Noile tehnologii și schimbările generate de ele afectează aștepările, practicile, stilul de viață și 
muncă, precum și competențele-cheie dintr-o societate, și, în mod implicit ”ce”, ”cum” și ”unde” 
învățăm. 
 
Mai mult, trenduri globale precum Open Source Solutions, Infolus, Selective presence, Self-creations, 
Inclusive for all, Ambient Wellness (i.e. Trendwatching, Euromonitor) vor trebui integrate și 
contextualizate și în redefinirea constantă a sistemului educațional. 

GAME-CHANGERS & 
STAKEHOLDERI PRICIPALI 

https://trendwatching.com/
https://go.euromonitor.com/white-paper-EC-2020-Top-10-Global-Consumer-Trends.html
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Abordare strategică  
Numărul și ritmul schimbărilor din sistemul educațional au generat un 
sentiment constant de confuzie și provizorat, care au pus presiune mare 
atât pe elevi, cât și pe profesori și părinți. Lipsa de predictibilitate asociată 
acestei fragmentări și discontinuități a reformelor și măsurilor luate la nivel 
central a dus la o erodare a încrederii în performanța sistemului și la reacții 
mai degrabă de improvizație decât de construcție solidă și sustenabilă.  

CADRU 
GENERAL, 
SISTEMIC  

Consultarea și implicare constantă a stakeholderilor  
Reformarea și adaptarea sistemului educațional la contextul actual, fie că 
vorbim de contextul nevoilor sau al abilităților, ar trebui să țină cont de 
rolul de nod central pe care educația îl joacă la nivel socio-economic și 
cultural. Ca urmare, o creștere a gradului, fecvenței și spectrului de 
stakeholderi implicați, ar putea contribui la dezvoltarea unui model 
sustenabil, dinamic și bine conectat la toate sferele și toți actorii interesați 
și afectați de funcționare și output-ul sistemului educațional (ex. piața forței 
de muncă, actorii din zona de sănătate publică, părinții, instituțiile culturale etc.). 

CONCLUZII (I) 
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FINANȚARE  

Subfinanțarea cronică a educației afectează toate palierele sistemului, având un 
efect de domino asupra nivelului de salarizare și, implicit, al motivației cadrelor 
didactice, asupra nivelului de finanțare per elev, și, implicit, asupra accesibilității la 
servicii educaționale de calitate, asupra infrastucturii și materialelor școlare, și, 
implicit, a calității actului educațional etc.  

Mai mult, subfinanțarea sistemului reflectă, până la urmă, statutul pe care 
educația îl are la nivelul unei societăți. Departe de a fi o prioritate pentru 
autorități, după cum o arată nivelul constant de subfinanțare, a afectat modul 
în care opinia publică valorizează și se raportează la educație, precum și la 
statutul cadrului didactic sau la actul educațional în sine.  

Deși au avut o contribuție importantă, programele și proiectele actorilor privați 
sau non-guvernamentali pe zona educațională, și liniile de finanțare externă 
accesate, nu pot suplini și contrabalansa carențele sistemului și problemele de 
fond. Ca urmare, acestea ar trebui susținute de politici publice care să asigure 
sustenabilitatea acestor succese punctuale și scalarea lor la nivelul întregului 
sistem, bazându-se pe efortul conjugat pe care îl pot aduce parteneriatele  
public ↔ privat ↔ sector non-profit.   

CONCLUZII (II) 
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Dincolo de dimensiunea generală a subfinanțării educației în 
România, intervine și problema discrepanțelor majore dintre 
situația și nevoile elevilor din mediul rural, comparativ cu ale 
celor din mediul urban.  
 
Decalajele de la nivel de infrastructură, dublate de problemele de 
fond privind situația socio-economică a familiilor din mediul 
rural, și, de cele mai multe ori, de numărul mai mare de copii/ 
familie în mediul rural, se traduc într-o presiune financiară foarte 
mare pentru aceste familii de a ține copiii în școală și a îi susține 
în procesul educațional (v. transport, echipament sportiv, gustare, 
caiete/ cărți adiționale, rechizite școlare, acces la evenimente 
culturale, device-uri pentru dezvoltarea abilităților digitale etc.)  

FINANȚARE 
MEDIUL 
RURAL 

CONCLUZII (III) 
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Infrastructură digitală  
Problema lipsei sau neadecvării infrastructurii digitale școlare, care 
afectează cu precădere zonele rurale (v. lipsa laboratoarelor, a device-urilor, 
conexiunii usoare si stabile la internet etc.), dublată, în multe cazuri de lipsa 
infrastucturii digitale de acasă, accentuează diferența de know-how și abilități 
digitale între copiii din mediul rural și cei din mediul urban.  

Infrastructură școlară  
Acesta este unul dintre indicatorii pe care există o discrepanță majoră între 
mediul urban și rural, unde, de foarte multe ori, problema se mută din registrul 
gradului de modernizare, în registrul dotărilor de bază și a gradului de 
salubrizare (v. lipsa apei curente, a canalizării, a grupurilor sanitare în incinta școlii, a 
unui sistem de încălzire sigur etc.). 

Infrastructură & servicii culturale  
O altă diferență majoră între copiii din mediul rural și mediul urban este 
infrastuctura și accesul la serviciile culturale, care joacă un rol important în 
educația formală și non-formală a copiilor, fie că vorbim de simplul fond de 
carte din bibliotecile locale, spectacole de teatru, muzică, muzee, festivaluri 
tematice sau evenimente sportive.  

INFRASTRUCTURĂ  

CONCLUZII (IV) 
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Investițiile în infrastructura școlară și culturală reprezintă 
o condiție necesară, sine qua non, însă nu suficientă pentru 
a oferi cadrul potrivit unui act educațional de calitate și 
unei dezvoltări socio-emoționale echilibrate. 
 
Fie că vorbim de factori de risc pe zona de sănătate, sau 
de limitări de acces la metode, conținuturi și abilități care 
depind de folosirea unor spații, obiecte sau tehnologii 
adecvate (ex. competențele digitale, științele naturale 
etc.), investițiile în infrastructură rămân o prioritate în 
reformarea sistemului educațional.  

INFRASTRUCTURĂ  

CONCLUZII (V) 



Qualitative research 

 
 

Digitizare  
La problemele generale legate de infrastructura digitală școlară, se adaugă 
și nivelul scăzut de competențe digitale ale multor cadre didactice, 
numărul mic de materiale școlare digitizate și metode de predare 
asistate digital folosite în mod obișnuit la clasă. 
 

Abilități de viitor 
Nivelul mare al analfabetismului funcțional, coroborat cu ritmul lent de 
adaptare a conținutului și metodelor de predare, generează o discrepanță 
și o frustrare constantă legată de componenta practică și dezvoltarea 
abilităților socio-emoționale a elevilor în cadrul școlii, care să-i pregătească 
mai bine pentru situațiile și problemele cu care se confruntă în viața reală.  

Performanțe școlare 
Discrepanțele în ceea ce privește performanțele școlare între rural și urban, 
surprinse și în rezultatele testelor naționale, sunt rezultatul unui cumul de 
factori socio-economici, la care contribuie și nivelul mai scăzut de pregătire 
școlară și implicare din partea părinților în sprijinirea elevilor în mediul rural.  
 

ABILITĂȚI ȘI 
PERFORMANȚE 

ȘCOLARE  

CONCLUZII (VI) 
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Metode de predare: care să țină cont de schimbările de profil 
generațional, de contextul socio-economic și tehnologic, de nevoile socio-
emoționale ale elevilor și de abilitățile cheie pentru viitor, integrând din ce 
în ce mai mult dimensiunea digitală și interdisciplinară în actul educațional. 

Dinamica de la clasă: unde scăderea numărului de elevi per cadru 
didactic ar putea îmbunătăți gradul de implicare, atenție și adaptare a 
conținutului și metodelor didactice la profilul elevilor.  

Conținut educațional: care să fie adaptat și updatat pentru a rămâne 
relevant și atractiv pentru elevi, dar și pentru dinamica și schimbările ce au 
loc la nivel macro-social (v. cunoștințe, abilități necesare pe piața muncii etc.)  

CALITATEA 
ACTULUI  

EDUCAȚIONAL   

Dincolo de problemele de la nivel de infrastructură școlară, care se reflectă și 
condiționează, în mod implicit și calitatea actului educațional, sunt câteva arii de 
interes prioritare ce ar trebui avute în vedere în mod simultan: 

Resursa umană: calitatea actului educațional depinde în mare măsură de 
calitatea resursei umane, iar aceasta nu se limitează la nivelul de calificare (v. 
numărul mare de suplinitori), ci vizează și nivelul de motivare, deschidere și 
implicare al cadrelor didactice într-un proces continuu de învățare și 
perfecționare, care ar trebui susținut de autorități.  

CONCLUZII (VII) 
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Distanța, și implicit costurile financiare, de timp și emoționale ale navetei, 
decurajează multe familii din mediul rural și reprezintă un factor de risc 
când vine vorba de absenteism și abandon școlar. Acest lucru se 
accentuează și mai mult când vine vorba de ciclul liceal, unde există foarte 
puține opțiuni de a continua acest ciclu școlar în mediul rural.  

Nivelul sărăciei și al deprivării materiale severe este încă foarte ridicat în 
mediul rural, acest lucru afectând accesul și performanțele școlare ale 
elevilor, și constituind un factor de risc pentru abandonul școlar. 

ACCESIBILITATE 
& ECHITATE 

De la discrepanțele majore în ceea ce privește condițiile de învățare și infrastructură 
școlară și culturală, servicii de medicină sau consiliere școlară, până la aspectele care 
țin de resursa umană, sau accesul la programe de tip ”Școală după Școală”, problema 
accesibilității și echității rămâne încă una actuală și de fond, cu toate eforturile, 
campaniile și proiectele punctuale derulate în ultimii ani, în special la inițiativa unor 
ONG-uri.  

Din cauza migrației, care a venit ca răspuns la situația materială precară a 
familiilor din mediul rural, mulți copii au rămas în grija rudelor, lipsa și 
suportul direct al părinților afectându-le atât performanța școlară, cât și 
dezvoltarea și echilibrul socio-emoțional.  

CONCLUZII (VIII) 
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Educația este cea mai 
puternică armă pe 
care o poți folosi 
pentru a schimba 
lumea.  

(Nelson Mandela) 
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