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PREFAȚĂ

De când am preluat coordonarea cercetărilor privind abandonul

școlar la Cu Ochii pe Educație au trecut patru luni. În aceste patru luni am

reunit statistici din mai multe surse pentru a alcătui o retrospectivă, oricât

de scurtă, a fenomenului de abandon școlar.

Datele pe care le-am descoperit arată că abandonul școlar este un

fenomen care a afectat 25% din elevii din sistemul educațional românesc.

Din 24 de colegi care încep împreună clasa I, 6 abandonează școala înainte

de a termina clasa a XII-a, adică înainte de finalul învățământului

obligatoriu.

Diviziunile care duc la abandonul școlar sunt observabile prin

discrepanțele dintre abandonul din mediul urban și cel din mediul rural,

precum și între județe.

Factorii care duc la abandonul școlar au fost identificați de mai multe

entități, însă măsurile care au fost implementate până acum au avut doar

efecte minore.

Acest raport, la fel ca orice alt demers marca Cu Ochii pe Educație,

dorește să aducă în atenția factorilor decidenți din administrația publică

centrală și locală o problemă din sistemul educațional românesc. Contextul

în care ne aflăm, acela al dezbaterii proiectelor de legi „România Educată”,

face ca publicarea acestor statistici să fie și mai importantă.

ANDREI-CRISTIAN ROBU,

COFONDATOR
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ANAMNEZA

Elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din

învăţământul obligatoriu, depăşind cu mai mult de 2 ani vârsta clasei

respective, se află în situaţia de abandon şcolar.

Conform art. 380, alin. (1) din Codul Penal, „părintele sau persoana

căreia i-a fost încredinţat, potrivit legii, un minor şi care, în mod nejustificat,

îl retrage sau îl împiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile

învăţământului general obligatoriu se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni

la un an sau cu amendă.”

Abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii (PTȘ) sunt două

fenomene diferite - de fapt, abandonul școlar este o cauză principală a

părăsirii timpurii a școlii.

Rata părăsirii timpurii a școlii reprezintă procentul tinerilor cu vârste

cuprinse între 18-24 de ani care au finalizat cel mult nivelul secundar

inferior (echivalentul clasei a opta) și care nu mai urmează nicio altă formă

de școlarizare sau formare profesională.
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ABANDONUL ȘCOLAR LA NIVEL NAȚIONAL

Generația 2008-2020: de la clasa I la clasa a XII-a

Generația 2008-2020 este singura pentru care există date până la

finalul clasei a XII-a.

În 15 septembrie 2008, 212.022 elevi au început clasa I. Dintre aceștia,

27.187, reprezentând 12,8%, au abandonat școala înainte de a termina ciclul

gimnazial pe 10 iunie 2016. Astfel, scăzând încă 7.184 elevi care nu au ajuns

la finalul clasei a VIII-a din alte motive și aplicând rata de tranziție în clasa a

IX-a de 93,7%, aflăm că încep clasa a IX-a 166.458 elevi. Din 166.458 elevi,

încă 25.511 abandonează școala în învățământul liceal. Prin urmare, din

generația care începuse cu 212.022 elevi rămân 140.947.

Cumulând doar rata de abandon și rata de tranziție, aflăm că 26,2%

dintre elevii care au început clasa I în 2008 au abandonat școala înainte

de a finaliza învățământul obligatoriu de 12 clase.

Mediul rural vs. mediul urban

Moment de referință Urban Rural

Începutul clasei I 100% 100%

Sfârșitul clasei a VIII-a 88,24% 85,67%
*) Datele pentru sfârșitul clasei a XII-a nu sunt defalcate pe mediu de rezidență în statisticile publicate de Ministerul Educației.

Generația 2009-2017: de la clasa I la clasa a VIII-a

În 14 septembrie 2009, 203.895 elevi au început clasa I. Dintre aceștia,

27.240, reprezentând 13,3% (+0,5% față de generația anterioară), au

abandonat școala înainte de a termina ciclul gimnazial pe 9 iunie 2017.

Mediul rural vs. mediul urban

Moment de referință Urban Rural

Începutul clasei I 100% 100%

Sfârșitul clasei a VIII-a 88,06% 84,97%
*) Datele pentru sfârșitul clasei a XII-a nu sunt disponibile în statisticile publicate de Ministerul Educației.
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Generația 2010-2018: de la clasa I la clasa a VIII-a

În 13 septembrie 2010, 203.926 elevi au început clasa I. Dintre aceștia,

26.099, reprezentând 12,8% (-0,5% față de generația anterioară), au

abandonat școala înainte de a termina ciclul gimnazial pe 8 iunie 2018.

Mediul rural vs. mediul urban

Moment de referință Urban Rural

Începutul clasei I 100% 100%

Sfârșitul clasei a VIII-a 89,32% 84,89%
*) Datele pentru sfârșitul clasei a XII-a nu sunt disponibile în statisticile publicate de Ministerul Educației.

Generația 2011-2019: de la clasa I la clasa a VIII-a

În 12 septembrie 2011, 206.055 elevi au început clasa I. Dintre aceștia,

25.139, reprezentând 12,2% (-0,6% față de generația anterioară), au

abandonat școala înainte de a termina ciclul gimnazial pe 7 iunie 2019.

Mediul rural vs. mediul urban

Moment de referință Urban Rural

Începutul clasei I 100% 100%

Sfârșitul clasei a VIII-a 89,96% 85,23%
*) Datele pentru sfârșitul clasei a XII-a nu sunt disponibile întrucât această generație nu a terminat ciclul liceal.
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ABANDONUL ȘCOLAR LA NIVEL JUDEȚEAN

an de referință: 2019-2020

Județ Primar Gimnazial Secund. super.

Rată Loc Rată Loc Rată Loc

Alba 0,7 35 1 27 2,9 4

Arad 2,3 4 2,4 4 2,1 18

Argeș 0,7 36 0,7 36 1,8 29

Bacău 1,3 21 1,3 19 1,6 34

Bihor 1,5 18 1,2 23 1,7 32

Bistrița-Năsăud 0,4 42 0,9 31 1,5 35

Botoșani 0,6 40 0,9 32 2,6 6

Brăila 1,3 22 1,5 13 1,5 36

Brașov 2,5 3 2,3 6 2,4 12

Buzău 2 7 1,1 25 2,3 15

Călărași 2,3 5 3,4 1 3,1 2

Caraș-Severin 1,8 12 2,5 3 1,9 26

Cluj 0,7 37 0,9 33 1,2 40

Constanța 1,4 19 1 28 2,4 13

Covasna 3 1 2,7 2 2,5 8

Dâmbovița 1,1 26 0,8 34 2,1 19

Dolj 1,9 10 1,3 20 1,9 27

Galați 1,7 14 1,2 24 2 23

Giurgiu 1,6 15 1,6 12 1 42

Gorj 0,8 33 1,3 21 1,8 30

Harghita 2 8 1,4 17 2,5 9

Hunedoara 0,7 38 0,8 35 2,1 20

Ialomița 2,7 2 2,3 7 2,1 21
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Iași 1 28 1,3 22 1,8 31

Ilfov 1 29 0,5 41 2,5 10

Maramureș 1,4 20 1 29 2,2 17

Mehedinți 1,9 11 1,5 14 3 3

Mun. București 1 30 0,7 37 1,2 41

Mureș 1,6 16 2,4 5 2,1 22

Neamț 0,8 34 0,6 39 2 24

Olt 1,2 25 1,7 10 2,3 16

Prahova 0,6 41 0,3 42 1,7 33

Sălaj 1,3 23 2 8 1,4 37

Satu Mare 1,1 27 1,5 15 2,8 5

Sibiu 1,8 13 1,5 16 4,4 1

Suceava 0,7 39 0,6 40 1,4 38

Teleorman 2 9 1 30 2,4 14

Timiș 1 31 1,1 26 2,6 7

Tulcea 1,6 17 1,7 11 1,4 39

Vâlcea 1,3 24 0,7 38 1,9 28

Vaslui 1 32 1,4 18 2,5 11

Vrancea 2,1 6 2 9 2 25
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ȘI ACUM…?

După cum am arătat în paginile anterioare, abandonul școlar este

încă un fenomen omniprezent în sistemul educațional românesc. Ce se

poate face, însă?

Un pas în direcția corectă îl reprezintă programele „Școală după

școală” și „Masa caldă în școli”. Aceste programe contribuie la diminuarea

fenomenului abandonului școlar, prin activități remediale care

minimizează pierderile de materie, respectiv le asigură elevilor o masă

gratuită; aceste fapte atrag după sine o prezență mai mare la școală.

Eforturile statului român sunt completate de organizațiile

neguvernamentale, acestea asigurând suplimentar activități after-school,

rechizite și hrană pentru elevi.

Considerăm că proiectul de lege a învățământului preuniversitar ar

trebui să includă acțiuni ale statului român pentru combaterea

abandonului școlar. În acest sens, am propus ca obligativitatea frecventării

școlii să nu mai înceteze la împlinirea vârstei de 18 ani, ci să aibă obligația

de a finaliza mai întâi anul școlar în curs.

De asemenea, ne-am exprimat dezacordul față de propunerea

Ministerului Educației de a se înființa „clase de excelență”, considerând că o

asemenea propunere promovează segregarea școlară, un factor care

cauzează abandonul școlar.

Pentru a combate eficient și pe termen lung abandonul școlar, este

necesar ca administrația publică să abordeze factorii care conduc la

abandon, acestea fiind identificate inclusiv de Ministerul Educației în

strategia privitoare la PTȘ.
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Câteva probleme pe care le vedem ca fiind necesare de rezolvat în

cadrul luptei împotriva abandonului școlar, fără a avea pretenția de a le

epuiza, sunt:

➢ decontarea navetei;

○ În raportul „Naveta, minoritățile și ilegalitățile” am arătat că

doar ⅙ dintre elevii navetiști beneficiau de decontarea navetei.

○ Bursa alocată elevilor din mediul rural care învață în altă

localitate a fost eliminată în septembrie 2022, fostul ministru al

educației declarând că va fi introdusă în locul ei o sumă

forfetară.

○ Decontarea navetei este un element important întrucât astfel

mai mulți elevi vor avea posibilitatea de a ajunge la școală.

➢ unitățile preșcolare și locurile insuficiente în mediul rural;

○ Între mediul urban și mediul rural există o diferență evidentă în

privința distribuirii creșelor și grădinițelor, acestea fiind

aproape inexistente în mediul rural.

○ Raportul Code4Romania privind accesul la educație a arătat că

în anul școlar 2018-2019, aproape toate grădinițele, de stat

funcționau în mediul urban (1098) și doar 77 în mediul rural.

➢ unitățile de învățământ secundar superior insuficiente în mediul

rural;

○ Potrivit World Vision Romania, peste ¾ dintre elevii din mediul

rural merg la liceu în mediul urban, în absența unei unități de

învățământ în localitatea lor de proveniență.

➢ învățământul nu este gratuit;

○ În 2018, Salvați Copiii a arătat că, în medie, pentru educația

unui elev, familia sa plătește anual aproximativ 3.000 RON.

○ Bursa socială poate acoperi până la 2.400 RON din aceste

cheltuieli, însă criteriile de acordare sunt restrictive.

➢ lipsa educației în familie;

○ Abandonul școlar are șanse mai mari de a se propaga în

familiile în care nici părinții nu și-au finalizat învățământul.
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○ Programe care să includă și părinții, în care să se explice

importanța școlii, îi vor încuraja să-și trimită copiii la școală.

➢ atitudinea față de învățătură.

○ Elevii care sunt lăsați în urmă de sistemul educațional

românesc, ajungând la un nivel necorespunzător pentru

nivelul de studiu, vor fi evaluați și notați corespunzător cu

nivelul de cunoștințe.

○ Evaluarea fără măsuri remediale naște în respectivul elev o

atitudine negativă față de învățătură, considerând (eronat) că

scopul școlii este să îi sancționeze pentru lipsa de cunoștințe.

○ Extinderea programului „Școală după școală” împreună cu alte

măsuri remediale pentru a cuprinde toți elevii care au nevoie

de sprijin suplimentar corectează aceste atitudini și îi readuc

pe elevi la nivel corespunzător.

○ Rezultatele acestor măsuri sunt exemplificate perfect de

programul „Clasa care nu se lasă”, datorită căruia elevii au

devenit activi și au avut note mai mari cu până la un punct

după ce au fost incluși în programe remediale de tip

after-school.

11



BIBLIOGRAFIE

Cu Ochii pe Educație. „Naveta, minoritățile și ilegalitățile.” Iulie 2021.

https://drive.google.com/file/d/1gNxFSMCWKepnbzj9_0mo0yfqrOWc

nygk/view

Salvați Copiii. „Costurile educației gratuite: de ce învățământul gratuit

costă?” Septembrie 2018.

https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/7d/7da9f60a-0725-43a7-b04b-

a717ca489210.pdf

Code4Romania. „Civic Labs. Obiectiv 3: Acces la educație.”

Septembrie 2022.

https://code4.ro/storage/uploads/b54a76a8-1105-4370-b3ac-ee39966e

3774/Raport-Educatie.pdf

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea. „Absenteismul și abandonul

școlar în comunitățile vizate de proiect – cauze și măsuri de prevenție,”

realizat în cadrul programului ACCED. Februarie 2019.

https://acced.isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Absenteism-si-

abandon-scolar-in-comunitatile-din-proiect-1.pdf

Voiculescu, Loredana. „Cum au reușit profesorii din≪clasa care nu se

lasă» să reducă până la aproape de zero rata abandonului școlar.”

Republica, 21 aprilie 2022.

https://republica.ro/znoua-ne-pasa-sau-cum-metodele-de-predare-i

mbina-ludicul-cu-invatarea-zprimele-schimbari-sesizate-au-fost

12

https://drive.google.com/file/d/1gNxFSMCWKepnbzj9_0mo0yfqrOWcnygk/view
https://drive.google.com/file/d/1gNxFSMCWKepnbzj9_0mo0yfqrOWcnygk/view
https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/7d/7da9f60a-0725-43a7-b04b-a717ca489210.pdf
https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/7d/7da9f60a-0725-43a7-b04b-a717ca489210.pdf
https://code4.ro/storage/uploads/b54a76a8-1105-4370-b3ac-ee39966e3774/Raport-Educatie.pdf
https://code4.ro/storage/uploads/b54a76a8-1105-4370-b3ac-ee39966e3774/Raport-Educatie.pdf
https://acced.isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Absenteism-si-abandon-scolar-in-comunitatile-din-proiect-1.pdf
https://acced.isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2019/02/Absenteism-si-abandon-scolar-in-comunitatile-din-proiect-1.pdf
https://republica.ro/znoua-ne-pasa-sau-cum-metodele-de-predare-imbina-ludicul-cu-invatarea-zprimele-schimbari-sesizate-au-fost
https://republica.ro/znoua-ne-pasa-sau-cum-metodele-de-predare-imbina-ludicul-cu-invatarea-zprimele-schimbari-sesizate-au-fost


Ministerul Educației, „Raport privind starea învățământului

preuniversitar din România 2020-2021.” 2021.

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2021/Tra

nsparenta/Stare%20invatamant/Raport_stare_invatamant_preuniversitar_

RO_2020_2021.pdf

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, „Raport privind

starea învățământului preuniversitar din România.” 2015.

https://www.edu.ro/sites/default/files/Raport%20Stare%20invatamant

%20preuniversitar%202015.pdf

Institutul Național de Statistică. „SCL113A - Rata abandonului în

învățământul preuniversitar, pe niveluri de educație, macroregiuni, regiuni

de dezvoltare și județe.” Accesat în 19 iunie 2022.

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

13

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2021/Transparenta/Stare%20invatamant/Raport_stare_invatamant_preuniversitar_RO_2020_2021.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2021/Transparenta/Stare%20invatamant/Raport_stare_invatamant_preuniversitar_RO_2020_2021.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2021/Transparenta/Stare%20invatamant/Raport_stare_invatamant_preuniversitar_RO_2020_2021.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Raport%20Stare%20invatamant%20preuniversitar%202015.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Raport%20Stare%20invatamant%20preuniversitar%202015.pdf
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table


DATE DE CONTACT

ANDREI-CRISTIAN ROBU | COFONDATOR

Coordonare proiect, redactare

andrei.robu@ochiipeeducatie.me

PETRE-DANIEL TÎRZIU | COFONDATOR

Grafică

petre.tirziu@ochiipeeducatie.me

Mail: contact@ochiipeeducatie.me

Facebook: Cu Ochii pe Educație

Instagram: @ochiipeeducatie

mailto:andrei.robu@ochiipeeducatie.me
mailto:petre.tirziu@ochiipeeducatie.me
mailto:contact@ochiipeeducatie.me
https://www.facebook.com/ochiipeeducatie
https://www.instagram.com/ochiipeeducatie/


Cu Ochii pe Educație (COPE) este grupul de inițiativă la nivel

național care urmărește identificarea disfuncționalităților sistemului

educațional românesc și a soluțiilor pentru acestea.

Primul demers al său, raportul „Naveta, minoritățile și

ilegalitățile”, a ajuns la peste 5000 de persoane în presa scrisă, fiind

prezentat și la radio. De la înființare, Cu Ochii pe Educație a atras

atenția cu privire la mai multe probleme, precum lipsa organizării

integrale a olimpiadelor, subfinanțarea educației și abandonul școlar.

Cu Ochii pe Educație s-a implicat activ în perioada de consultare

cu privire la proiectele de legi ale educației, participând la 3 dezbateri

organizate de Asociația „Ține de Noi” și Ministerul Educației și

transmițând sugestii și propuneri.




