
Bunăstarea copiilor
din mediul rural în 2020



1 din 5 copii (21%) 7% (1 din 14)

dintre copii

Locuinţele în care 
trăiesc copiii de la ţară 
au în medie

2,7 camere și 
45,4 m2
ca suprafaţă.

1 2

3

În peste 1/4 din 
gospodării,
copiii nu se spală întotdeauna 
pe mâini de �ecare dată după 
ce merg la toaletă

În 24% dintre 
gospodării 
minorii nu obișnuiesc să 
se spele pe mâini înainte 
de �ecare masă

4
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11% 
dintre copiii 
iau maximum două 
mese pe zi1 din 10 copii (10%)

se duce uneori sau mereu
seara �ămând la culcare

1/4 dintre 
tinerii
cu vârste cuprinse 
între 12 și 18 ani au 
consumat alcool cel 
puţin o dată în viaţă.

7

6

8

1 din 10 copii (10%)
nu are su�cientă mâncareSpălarea dinţilor de două ori 

pe zi este o regulă în numai 
52% dintre 
gospodării

9
10

consideră că au o 
viaţă rea

Bunăstarea copiilor
din mediul rural în 2020

în 20 de concluzii îngrijorătoare

consideră că nu este 
niciodată fericit sau este 
doar uneori fericit

17% din copii 
parcurg peste 8 km zilnic 
pe jos ca să ajungă la școală

În 80% din 
gospodării
copiii şi tinerii de toate 
vârstele (de la grădiniţă la 
liceu) lucrează acasă 
făcând curăţenie, îngrijind 
animalele sau având grijă 
de alţi membri ai 
gospodăriei.

1/4 din copii 
nu sunt ajutaţi de 
nimeni când nu ştiu 
să facă tema de acasă11
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1/3 din părinţi 
consideră că pentru a-ţi 
găsi de lucru este mai 
important să ai relaţii decât 
să termini o școală

71% din tineri 
a�rmă că violenţa este 
prezentă în școală
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8% din copii 
raportează că nu are 
cine să îi îngrijească 
atunci când sunt 
bolnavi 

Doar 1/2
dintre adulţi 
cunosc dreptul 
copiilor la protecţie și 
doar 1/3 dreptul 
copiilor la liberă 
exprimare

Peste 1/3
din părinţi
recunosc că ţipă sau 
strigă la copii, 11% îl 
scutură sau îl zgâlţâie 
pe copil, iar 4% îl 
jignesc
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Părinţii rămân cele 
mai respectate 
modele
de către copii (79%), dar 
încrederea în ei a scăzut cu 14% 
faţă de 2018

52% din tineri
se simt nesiguri în comunitate 
din cauza oamenilor care 
consumă alcool și sunt 
violenţi
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Educaţia copilului 
din mediul rural în 2020: 

acces, climat, participare

Accesul la școală
2/3
dintre
elevii
din mediul 
rural (68%) 
ajung la școală 
pe jos

77% dintre preșcolari

72% dintre elevii de școală primară

55% dintre elevii de gimnaziu

17% dintre 
copii
parcurg peste 8 km 
zilnic pe jos ca să ajungă 
la şcoală (conform 
părinţilor)

Peste jumătate dintre copiii din 
gimnaziu și aproape 3/4 dintre 
cei din clasele primare merg pe 
jos la școală chiar și pe 
distanţe mai mari de 8 
km. 

Părinţii a�rmă că abandonul 
școlar în gimnaziu este strâns 
legat de costul mare al școlii și 
în egală măsură de rezultatele 
slabe ale copiilor. 

A crescut și numărul celor 
care preferă să lucreze în loc 
să înveţe.

Iarna, timpul de 
deplasare este mai 
mare.

Climatul școlar

Profesorii 
întotdeauna se 
poartă cu mine în 
același mod în care 
se poartă și cu 
ceilalţi copii

Colegii 
întotdeauna se 
poartă cu mine în 
același mod în care 
se poartă și cu 
ceilalţi copii

Întotdeauna

Uneori

Niciodată
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74 70
61

90%

85%

83%
81%

37
2724
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(%)

Îmi 
place la 
școală 

Contextul familial

Accesul la rechizite 
este precar pentru un 
sfert dintre copii, 
conform a�rmaţiilor 
copiilor şi tinerilor.

Am întotdeauna  
su�ciente cărţi și 
rechizite pentru 
școală

25% dintre 
tineri 
nu au acces 
întotdeauna la 
rechizitele de care au 
nevoie la școală 

38% dintre 
părinţi
cumpără mai puţine 
rechizite și cărţi 
pentru copii pentru a 
face economii
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20

84%

74%

Implicarea tinerilor în activităţi casnice

Folosirea copiilor la munci în și în afara
gospodăriei. Cât timp lucrează?

Numărul mediu de minute de muncă zilnică
în propria gospodărie, în funcţie de vârstă

În 2020, tinerii lucrează în gospodărie între:

1-2
ore

76% 
3-4
ore

+5
ore

20% 4% 

Fac curat
în gospodărie

Îngrijesc
animale

Îngrijesc alţi
membri ai
gospodăriei

Timp
lucrat
de copii
într-o zi
obișnuită

Minute

Lucrează
la vecini sau
în alte
gospodării
din sat    

Grădiniţă
Clasa

pregătitoare
-clasa a IV-a

Clasele
V-VIII

Clasele
IX-XII

42

66

82

94

53

24

5

36

12

2

26

6

1

21

4

1 h
20 min

1 h
12 min

1 h
37 min

1 h
46 min

(%)

8% din tineri
lipsesc uneori sau întotdeauna 
de la şcoală pentru că se duc 
să muncească

27% dintre copii
nu sunt ajutaţi niciodată de altcineva când nu ştiu să facă 
tema pentru acasă

Copii clasa a II-a 

Copii clasele III-IV 

17%
se simt obosiţi pentru 
că muncesc înainte sau 
după şcoală

Timpul alocat temelor

1-2
ore

58% 
+2 
ore

nu alocă 
timp 

temelor 

34% 5%

sub 50% din 
test cu 
răspunsuri 
corecte

între 50% și 75% din 
test cu răspunsuri 
corecte

între 75% și 100% din 
test cu răspunsuri 
corecte

Rezultate la testele de citire și înţelegere

22% 39% 38%

16% 37% 47%

12 ani

13 ani

14 ani

15 ani

17 ani

19 ani

101

112

103

132

143

164

Motivele abandonului școlar
după clasa a VIII-a (2018-2020)

Ce fac tinerii cu vârste
între 15 și 18 ani?

Au rezultate
școlare slabe

Nu își permit
costul școlii

Preferă
să lucreze
ca să aibă
un venit

Se căsătoresc

(%)

20
18

20
20

11
6

40

31

51
56

56 56

Sunt la liceu

74%

Lucrează în gospodărie
12%

Lucrează
cu ziua 5%

21% nu sunt la liceu

Sursa: „Raportul Bunăstarea copilului din mediul rural – 2020”, cercetare realizată în perioada iunie-august 
2020 pe baza metodologiei elaborate de World Vision România (WVR), ce aduce deopotrivă perspectiva adulţilor 
și copiilor. Eșantionul cercetării a cuprins 936 de gospodării, în care locuiesc 4.338 de persoane. Au fost culese 
informaţii de la 936 de adulţi și 2931 de copii.

Merg pe jos la școală:



Nevoile de bază ale copilului

Protecţia copilului în mediul rural:
drepturi necunoscute, risc de violenţă și abuz

20
20

Sursa: „Raportul Bunăstarea copilului din mediul rural – 2020”, cercetare realizată în perioada iunie-august 
2020 pe baza metodologiei elaborate de World Vision România (WVR), ce aduce deopotrivă perspectiva adulţilor 
și copiilor. Eșantionul cercetării a cuprins 936 de gospodării, în care locuiesc 4.338 de persoane. Au fost culese 
informaţii de la 936 de adulţi și 2931 de copii.

Copiii constituie categoria socială 
cea mai expusă sărăciei și 
excluziunii sociale, România �ind în 
fruntea ţărilor europene, cu un

risc de 35,8% în 2019, 
cu peste 12% peste media 
europeană.

1288,59 lei
Cheltuieli medii 
lunare / persoană 
în mediul rural în 
2020

Principalele surse de sprijin pentru familii în 
situaţiile de di�cultate au fost reprezentate 
de: 

ONG-uri

Rude

Primărie 

Prieteni 

71%

20%

29%

20%

Locuinţă Mâncare
sub 1%
spun că nu au
o locuinţă

99%
au o locuinţă
unde pot dormi
1%
doar uneori
această nevoie
le este acoperită

88% dintre copii
mănâncă cel puţin
două mese pe zi

11% dintre copii
mănâncă doar
uneori 2 mese pe zi

1% dintre copii
nu mănâncă
niciodată 2 mese
pe zi

90% nu se duc
seara �ămânzi
la culcare

7% merg uneori
�ămânzi la culcare
3% merg întotdeauna
�ămânzi la culcare

10% din copii 
se  duc seara 
�ămânzi la culcare

Confortul psihologic al copiilor
în mediul familial

8% dintre copii
susţin că acasă există doar 
uneori sau nu există 
niciodată un adult care să îi 
îngrijească dacă sunt 
bolnavi

Ponderea respondenţilor care declară că 
au cunoștinţe despre drepturile copiilor

Respectarea drepturilor copiilor de 
către adulţi - în scădere

23% dintre copii
susţin că un membru al 
familiei petrece timp cu ei  
doar uneori sau niciodată

8% dintre copii
cred că familia nu este 
niciodată alături de ei când 
au nevoie de ajutor

18% dintre copii
nu se simt susţinuţi 
niciodată de toată familia, 
inclusiv bunici, unchi, 
mătuși

6% dintre copii
au încredere uneori sau n-au 
încredere niciodată în adulţii 
cu care locuiesc

Drepturile copiilor

Cum sunt pedepsiţi copiii de către părinţii care declară
că respectă dreptul copiilor la protecţie și de către cei
care nu menţionează acest lucru

Sancţiuni aplicate minorilor în luna care a trecut

Părinţii sunt „în mare măsură” de acord cu o serie
de a�rmaţii referitoare la discriminarea de gen

Comportamentul părinţilor care asistă la un abuz
împotriva copiilor

Dreptul la educaţie

Dreptul la sănătate

Dreptul la protecţie
Dreptul la liberă
exprimare

82%

89%

77%

91%

81%

49%

35%

20
18

20
16

20
20

1 din 2 părinţi nu respectă dreptul 
copilului la protecţie şi 65% nu 
respectă dreptul la liberă exprimare

L-aţi privat de anumite 
jocuri

L-aţi scuturat / 
zgâlţâit

L-aţi jignit L-aţi lovit Nu i-aţi dat să 
mănânce o dată

Aţi strigat / aţi ţipat la el I-aţi interzis să iasă din 
casă

38%

10% 4% 2% 1%

47%

9% 4% 1% 1%

36% 20%33% 23%

Părinţi care nu respectă dreptul
la protecţie

Părinţi care respectă dreptul
la protecţie

Explicarea greșelii
Privare de diferite
jocuri
Strigăt/ţipăt
Interzicerea
de a ieși din casă
Scuturare/zguduire

Jignire

Privare de mâncare

Lovire

99%

46%

38%

23%

11%

4%

2%

2%

Peste 1/3 din părinţi
recunosc că ţipă sau strigă la 
copii, 11% îl scutură sau îl zgâlţâie 
pe copil, iar 4% îl jignesc

3%
Educaţia este mai 
importantă pentru 
băieţi decât pentru 
fete

23%
Pentru femei 
contează să �e 
împlinite pe plan 
personal, nu pe plan 
profesional

42%
Taţii pot avea grijă 
de copii la fel de 
bine ca mamele 

57%
O mamă care 
lucrează poate � la fel 
de grijulie cu copiii 
precum una care nu 
lucrează 

Aș interveni să apăr
copilul și apoi aș
merge la autorităţi

Aș raporta imediat
cazul autorităţilor

9% din părinţi
(1 din 10) nu ar 
interveni într-un caz 
de abuz în familie, 
considerând că 
respectivele acte de 
agresiune fac parte din 
modalităţile de 
educare a copilului în 
cadrul familiilor

20%

14%

24%

18%

19%

12%

36%

44%
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52% 
dintre tineri
spun că se tem de 
oamenii care consumă 
alcool și devin violenţi

77%
dintre tinerii
de 12-19 ani se simt 
în siguranţă mereu în 
comunitate

Ce reclamă adulţii referitor la siguranţa copiilor:

Lipsa sau starea precară și nesigură
a locurilor de joacă și terenurilor de sport

Riscurile de accidente rutiere

Numărul insu�cient de cadre de poliţie
care activează în comună și lipsa pazei în școli

64%

56%

45%

Impactul crizei COVID-19
asupra familiilor din mediul rural

Comparativ cu rundele precedente ale cercetării, în cea actuală se poate observa o creștere
a procentelor celor care declară că au adoptat măsuri în situaţii de criză precum:

Cumpărarea de 
alimente în cantităţi 
mai mici

Amânarea plăţii 
utilităţilor

Împrumutarea sau 
primirea de alimente 
de la rude/prieteni

Cumpărarea a mai 
puţine rechizite, 
cărţi pentru școala 
copilului

Amânarea cumpărării 
de produse de uz 
gospodăresc 
îndelungat

Utilizarea unor 
mijloace de transport 
mai ieftine sau a 
mersului pe jos 

2020 2018

74%

44%

47% 42%
32%

16%

38%

66%61%

29%
21%

43%



Sănătatea copiilor din mediul rural: 
igienă încă precară, alimentaţie la limită

și acces de�citar la sistemul sanitar

În 2020, în ciuda mesajelor intens mediatizate pentru igienă și spălat pe mâini în contextul 
pandemiei de COVID-19, igiena personală rămâne chiar mai de�citară decât în urmă cu 
doi ani.

Nerespectarea regulilor minime de igienă (precum spălarea frecventă a mâinilor, dușul/ 
zilnic sau spălatul pe dinţi dimineaţa și seara) reprezintă o consecinţă a sărăciei și a lipsei 
utilităţilor de bază la nivelul locuinţelor: apă curentă, baie amenajată și toaletă.

Igiena copiilor în gospodărie

În școala
voastră
există...

Alimentaţia sănătoasă

Procentul de gospodarii
în care copiii primesc... 

Fac baie în �ecare
săptămână

Copiii se spală
pe mâini după
ce merg la toaletă

Copiii se spală
pe mâini înainte
de masă

Copiii se spală
pe dinţi dimineaţa
și seara

Niciodată Uneori Întotdeauna

26% 73%

23% 76%

46% 53%

6% 94%

1%

1%

1%

2020
2018

2020
2018

2020
2018

2020
2018

În numai 41% 
dintre gospodăriile în care 
veniturile sunt evaluate ca 
�ind insu�ciente pentru 
strictul necesar, copiii 
obișnuiesc să se spele pe 
mâini de �ecare dată după 
ce merg la toaletă

În doar 48% 
dintre gospodării minorii 
se spală întotdeauna pe 
mâini înainte de masă

În numai 22%
din aceste gospodării copiii 
au obiceiul de a se spăla 
pe dinţi de 2 ori pe zi, 
dimineaţa și seara

95%
O sursă de apă
pentru a te spăla
pe mâini

82%
în comunităţile
din jud. Vaslui

88%
Toaletă
cu apă curentă

50%
în comunităţile
din jud. Vaslui

Copiii primesc
uneori maximum
două mese pe zi:

o dată pe săptămână
de două sau trei
ori pe săptămână
zilnic Carne / pește Lactate & ouă Fructe & legume

10% 62% 28% 7% 51% 42% 8% 37% 55%

20
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18
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20

6%
5%

9%

11%

Acces la serviciile de sănătate

Prevenţia bolilor și a sarcinilor nedorite

Tinerii din rural și consumul de alcool și tutun

Medicul de familie este prezent
în �ecare zi lucrătoare în comună

În 11% 
din familiile 
cu copii mai mici de cinci 
ani, minorii nu au fost 
consultaţi nici măcar o dată 
în ultimul an de către 
medicul de familie în 
vederea evaluării stării 
generale de sănătate

13 ani
Vârsta medie la care tinerii (12 – 18 
ani) au aprins prima ţigară și au avut 
primul contact cu băuturile alcoolice

11% 
dintre băieţi
obișnuiesc săptămânal să 
consume alcool

Peste un sfert
dintre respondenţii cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani nu cunosc 
nicio modalitate de prevenire a sarcinilor nedorite și a infecţiilor cu 
transmitere sexuală
Mai puţini în 2018: 22%

30% dintre copiii 
cu vârste între 5 -12 ani au 
efectuat analize medicale în 
ultimele 12 luni.

60% dintre 
gospodăriile
unde banii nu ajung nici 
pentru strictul necesar nu au 
cumpărat medicamentele 
necesare şi în jumătate dintre 
cazuri aceste familii au 
renunţat la vizita la medic

25% dintre tinerii 
de 12-18 ani au efectuat 
analize în ultimul an

2020

2018

81%

71%

Ai discutat cu cineva despre...?

Au consumat alcool
pentru prima dată la vârsta... Au fumat...

Ce însemnă pubertatea și când începe viaţa sexuală?

Sarcinile nedorite și infecţiile cu transmitere sexuală?

Da Nu

63%

52%

37%

48%

sub 9 ani

10-14 ani

15-18 ani

9%

62%

Sunt de părere că „deţin control
asupra lucrurilor ce se petrec în
viaţa lor”

dintre tinerii fumători

dintre tinerii care nu fumează

42%

51%

Sursa: „Raportul Bunăstarea copilului din mediul rural – 2020”, cercetare realizată în perioada iunie-august 
2020 pe baza metodologiei elaborate de World Vision România (WVR), ce aduce deopotrivă perspectiva adulţilor 
și copiilor. Eșantionul cercetării a cuprins 936 de gospodării, în care locuiesc 4.338 de persoane. Au fost culese 
informaţii de la 936 de adulţi și 2931 de copii.

zilnic

cel puţin o dată pe săptămână

mai puţin de o dată pe săptămână 

17%

17%

20%29%



Participarea copiilor la luarea
deciziilor în familie și în societate: 

doar la nivel declarativ

Sursa: „Raportul Bunăstarea copilului din mediul rural – 2020”, cercetare realizată în perioada iunie-august 
2020 pe baza metodologiei elaborate de World Vision România (WVR), ce aduce deopotrivă perspectiva adulţilor 
și copiilor. Eșantionul cercetării a cuprins 936 de gospodării, în care locuiesc 4.338 de persoane. Au fost culese 
informaţii de la 936 de adulţi și 2931 de copii.

81%
Rolul principal în luarea 
deciziei aparţine adultului, iar 
copiii sunt informaţi despre 
decizia �nală. 

Consultarea este declarativă și în cazul adulţilor chemaţi de autorităţi la 
consultări, respectiv doar 3% dintre primari consultă populaţia adultă şi sub 1% îi  
consultă şi pe copii.

Unu din cinci copii nu ştie dacă în şcoala sa există un consiliu al elevilor!

Puţin peste 
jumătate
dintre copiii chestionaţi 
(55%) apreciază că ideile 
lor au fost puse în 
practică.

53%
dintre copii
susţin că au participat 
în grupurile de 
consultări fără a avea 
însă putere de decizie.

Cum se implică tinerii în luarea deciziilor

81%

67%

54%

53%

8%

Copiii sunt consultaţi cu privire la opiniile lor 
și sunt informaţi privind decizia �nală

Copiii și adulţii iniţiază și iau decizii împreună

Copiii participă la grupuri, dar nu au putere 
de decizie

Copiii sunt invitaţi de adulţi la luarea 
deciziilor

Copiii au puterea de decizie totală

Copiii sunt cel mai frecvent consultaţi de:

membrii familiei profesori reprezentanţii
ONG-urilor/

voluntarii
din comunitate

directorul școlii primarul sau
consilierii locali

74% 69% 35% 24% 4%



20 de recomandări
pe care World Vision România le face

pentru respectarea drepturilor copiilor

Educaţie
Accesul elevilor și al cadrelor didactice la dispozitive 
electronice și la internet, alocarea cu prioritate de fonduri 
pentru toţi elevii și profesorii care nu pot să participe la școala 
online.

Dezvoltarea și implementarea unui plan de formare 
profesională continuă a cadrelor didactice, �nanţat 
corespunzător. Utilizarea mentorilor și crearea de reţele de 
suport.

Politici e�ciente pentru a atrage și menţine cadrele didactice în 
mediul rural, cu scopul de a reduce diferenţa dintre școlile cele 
mai performante și cele mai slabe.

Program „Școală după școală” - masă caldă și ore de educaţie 
remedială - pentru reducerea abandonului școlar și creșterea 
performanţelor școlare ale copiilor.

Dezvoltarea învăţământului profesional și tehnic, rede�nirea 
programei, a modului de selecţie a elevilor și coroborarea 
dezvoltării învăţământului dual cu nevoile mediului de afaceri. 

Educaţie timpurie și preșcolară accesibilă tuturor copiilor, cu 
impact mare asupra rezultatelor școlare.

Anti-sărăcie
Reglementarea implementării pachetului minimal de servicii 
sociale pentru copil și asigurarea �nanţării corespunzătoare 
pentru acesta.

Acordarea unei mese calde în cadrul programelor de tip 
„Școală după școală”.

Măsuri integrate de reducere a sărăciei, prin oferirea unei game 
variate de servicii la nivel comunitar, care să abordeze toate 
problemele copilului și ale familiei.

Asigurarea sprijinului pe o perioadă mai lungă pentru cei în 
situaţie de risc de sărăcie și excluziune socială și diversi�carea 
acestuia în funcţie de cerinţele �ecărei etape de vârstă. 
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Protecţie
Programe de formare pentru profesori, în care să înveţe 
cum să recunoască bullyingul ori alte forme de violenţă 
asupra copilului și cum să le abordeze. 

Implicarea consilierilor școlari pentru asigurarea unui climat 
școlar sănătos este esenţială. Creșterea numărului de 
psihologi școlari și măsuri stimulative de atragere a acestora.

Dezvoltarea unui mecanism prin care elevii să poată să-și 
exprime părerea cu privire la performanţele și modul de 
interacţiune cu cadrele didactice. 

Un instrument de evaluare a climatului școlar ar trebui să 
existe în �ecare școală. În baza lui să �e dezvoltat un plan de 
măsuri care să redreseze aspectele care ţin de climatul 
școlar. 

Programele de educaţie parentală de tip „Școala Părinţilor” 
extinse la nivel naţional, susţinute și integrate în programele 
locale de dezvoltare. 

Participare
Participarea copilului în procesul de luare a deciziilor să �e clar 
și speci�c de�nită în legislaţie și să devină obligatorie pentru 
�ecare structură a autorităţii publice cu responsabilităţi în 
domeniu.

Consultări periodice ale autorităţilor cu reprezentanţii elevilor 
la nivel local, pe aspecte care ţin de bunăstarea copilului și 
tânărului, de exemplu alocarea de fonduri pentru masă caldă și 
educaţie remedială.

Integrarea participării copilului în curricula școlară, ca parte a 
disciplinei dirigenţie/cultură civică. 

Întărirea capacităţii și sprijinirea elevilor pentru a se organiza la 
nivelul școlii pentru a în�inţa un consiliu al elevilor funcţional, 
reprezentativ și e�cient. 

O campanie publică de informare a copiilor și tinerilor cu 
privire la dreptul și importanţa participării la luarea deciziilor. 
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