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Sumar executiv 

 

Raportul de față pornește de la constatarea absenței în spațiul public a unor dezbateri despre 
viitorul sistemului educațional în contextul pandemiei de SARS – CoV -2. Astfel, ne propunem două 
obiective:  

 Analiza stării de fapt, a condițiilor în care viitoarele politici publice în domeniul educației 
urmează a fi implementate. 

 Elaborarea de recomandări și propuneri fundamentate pe constatările rezultate în urma 
analizei. 

1. Analiza stării de fapt a fost realizată pe următoarele dimensiuni: 
 Inegalitatea de șanse la educație, despre care argumentăm că este una dintre provocările 

fundamentale ale sistemului de învățământ românesc. Societatea românească este polarizată, 
cu o pondere ridicată a persoanelor tinere aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, cu 
un procent ridicat de tineri care trăiesc în locuințe supra-aglomerate și un sistem de protecție 
socială ineficient. Argumentăm că efectele acestor probleme din societate se regăsesc în 
sistemul educațional și că școala reușește într-o mică măsură să atenueze dezavantajele socio-
familiale ale elevilor. În contextul întreruperii activităților uzuale, generate de pandemia cu 
SARS – CoV - 2, elevii dezavantajați socio-economic au o probabilitate mai mare să se 
deconecteze de școală. Deconectarea de școală se află în strânsă legătură cu abandonul școlar 
și rezultate școlare slabe. 

 Competențele digitale și trecerea la sistemul online de predare-învățare reprezintă a doua 
dimensiune de analiză.  Ne-am propus să oferim o imagine generală a dificultăților asociate cu 
trecerea la învățământul desfășurat exclusiv în mediul online. Studiile estimează faptul că 
există o nevoie de dezvoltare a competențelor digitale și utilizare a noilor tehnologii în rândul 
cadrelor didactice, în special pentru adaptarea conținuturilor și activităților didactice la 
cerințele instrumentelor on-line. Participarea elevilor la activitățile educaționale online 
depinde de accesul acestora la infrastructura casnică și dotarea gospodăriilor cu conexiune la 
internet, cu laptop / computer personal / imprimantă (sau telefon mobil/tabletă). Sprijinul pe 
care părinții l-au putut oferi propriilor copii în accesarea lecțiilor și a resurselor de învățare 
oferite de cadrele didactice este o altă condiție necesară. Ministerul Educației nu își asumă 
responsabilitatea pentru asigurarea accesului gratuit la educație pentru toții elevii în contextul 
în care 38% din copiii și tinerii sub 16 ani se află într-o situație materială precară agravată de 
restrângerea activităților economice. 

 Condițiile sanitare în unitățile școlare din România reprezintă o provocare pentru menținerea 
sănătății publice. Datele publice oficiale, citate în raportul nostru, arată că 30% dintre unitățile 
școlare din România nu dispun de grupuri sanitare în incinta școlii. Diferența dintre mediul 
rural și cel urban fiind imensă: 38% dintre unitățile școlare din mediul rural se află în această 
situație și doar 7% din cele localizate în mediul urban. 

 Supra-aglomerarea unităților școlare reprezintă o altă provocare majoră pentru implementarea 
unor măsuri care să prevină răspândirea SARS – CoV – 2. În România 10% dintre unitățile 
școlare sunt supra-aglomerate, numărul locurilor disponibile fiind insuficient prin raportare la 
populația teoretică de vârstă școlară. Școlile din mediul urban sunt mai afectate de această 
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provocare, Municipiul București reprezentând zona cea mai afectată de supra-aglomerarea 
unităților școlare. 

 Reluarea sau încheierea anului școlar la nivel european este un subiect important în această 
perioadă, majoritatea statelor europene luând decizii care au presupus încheierea sau 
suspendarea pe o perioada nedefinită a cursurilor în incinta școlilor. 

2. Propunerile de politici publice pe care le formulăm constituie un punct de pornire destinat 
actorilor organizaționali implicați în formularea unei Strategii care să asigure reluarea funcționării 
sistemului educațional. Obiectivele propunerilor noastre sunt: 

 Să asigurăm un cadru de politici educaționale și practici care să asigure menținerea răspândirii 
SARS - CoV - 2 în parametrii actuali pentru a nu pune în pericol sănătatea elevilor, a familiilor 
acestora, a cadrelor didactice și a personalului tehnic, auxiliar al școlilor. 

 Să asigurăm un cadru de politici educaționale și practici care să nu adâncească și mai mult 
inegalitățile existente în cadrul sistemului educațional. 

Dintre propunerile formulate în raport: 

 Anularea Evaluării Naționale și Examenului de Bacalaureat pentru acest an școlar. Pe termen 
mediu/lung propunem formularea unei metodologii de evaluare bazată pe principiul evaluării 
continue a competențelor dobândite de elevi în parcursul educațional. 

 Remedierea minimală a condițiilor sanitare din unitățile școlare cunoscute și inventariate deja 
cu deficiențe majore până în toamnă și, pe termen mediu, realizarea de investiții pentru 
rezolvarea problemelor sanitare ale școlilor.  

 În paralel cu măsurile în domeniul educațional, recomandăm ajustarea beneficiilor din 
asigurări sociale și din asistență socială la nivelul coșului minim pentru un trai rezonabil.  

 Programele naționale existente, precum „Cornul și Laptele”, „Școală după Școală”, „Euro 200”, 
”Bani de liceu” precum și bursele educaționale de diferite tipuri acordate de către 
administrația publică locală trebuie să fie evaluate și îmbunătățite prin lărgirea numărului de 
beneficiari precum și prin creșterea sprijinului acordat. 

 Asigurarea accesului universal la servicii medicale minimale la nivelul unităților școlare. 
Reactivarea și extinderea rețelei de mediatori sanitari cel puțin, într-o primă fază, în 
comunitățile aflate în risc de sărăcie.  

 Susținerea cadrelor didactice pentru dobândirea unui nivel de bază al competențelor tehnice 
și de tehnologia informației necesare utilizării instrumentelor on-line. 

 Implementarea unor soluții pentru a rezolva problema supra-aglomerării spațiilor școlare 

 Suplimentarea pentru clasele de nivel primar și gimnazial a personalului didactic și de 
consiliere psiho-pedagogică care să interacționeze direct cu elevii. 

 Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii furnizate la nivel comunitar pentru sprijinirea 
familiilor vulnerabile care să cuprindă: acces la servicii de îngrijire, asistență medicală 
comunitară, locuințe sociale sau chirii subvenționate, măsuri de sprijin educațional.  
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1. Rezumat 

  

 

Analiza de politici publice precum și recomandările pe care le propunem dezbaterii publice 

au ca punct de pornire exprimarea unei îngrijorări personale privind situația sistemului educațional 

din România, în contextul actual al măsurilor de prevenire a răspândirii SARS - CoV - 21. Absența 

unei dezbateri serioase în spațiul public cu privire la planurile pe termen scurt (până la finalul 

anului școlar), mediu (anul școlar 2020 - 2021) și lung (perioada 2021 - 2027), la peste o lună de la 

închiderea unităților școlare, este un motiv serios de îngrijorare. Evenimentele recente sunt unele 

excepționale și au afectat în egală măsură toate statele, astfel încât situația în care se află România 

nu este unică. Din perspectiva unei analize de politici publice, avem acces la diverse surse de 

informații: date statistice, analize comparate și chiar la prezentarea unor exemple de bune practici.  

 Demersul nostru are două etape: o analiză a stării de fapt, a condițiilor în care viitoarele 

politici publice în domeniul educației urmează a fi implementate, urmată de o listă de propuneri 

și recomandări fundamentate pe constatările analizei.  

Este evident faptul că în acest școlar, dar cu siguranță și în cel care urmează, sistemul 

educațional este și va fi afectat de evoluția epidemiei de SARS - CoV - 2. Redeschiderea unităților 

școlare și reluarea activităților uzuale sunt, potrivit scenariilor și datelor disponibile în acest 

moment la nivel național dar și internațional2 o așteptare nerealistă. În absența unui vaccin 

eficient, este evident faptul că niciun fel de aglomerare și interacțiune socială nu vor fi posibile 

fără asumarea la nivel oficial a unui risc de extindere a numărului de infecții. Redeschiderea 

unităților școlare, în condițiile impunerii unor măsuri de sănătate publică precum și a unor măsuri 

de distanțare socială, este o premisă mai realistă, pe termen mediu.  

 Analiza pe care am realizat-o, precum și propunerile pe care le formulăm vizează cel puțin 

trei domenii diferite, dar, argumentăm noi, puternic interconectate. Primul este domeniul 

sănătății publice, aici avem în vedere condițiile igienice și sanitare existente la nivelul unităților de 

învățământ de pe teritoriul României. Al doilea domeniu avut în vedere este cel al educației, mai 

precis al interacțiunilor dintre cadrele didactice și elevi cu scopul transferului de cunoștințe dar și 

al evaluării competențelor dobândite de elevi. Al treilea domeniu este cel social, mai precis al 

                                                
1 Denumirea virusului este conform celei date de Comitetul Internațional pentru Taxonomia Virusurilor 
(https://talk.ictvonline.org/). Articolul care a stabilit această denumire este următorul: 
https://www.nature.com/articles/s41564-020-0695-z 
2 Câteva exemple în acest sens pot fi consultate aici: https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-23847258-
coronavirus-romania-scenarii-optimist-median-pesimist-evolutie-pandemie-modelare-matematica-github-ase.htm, 
aici: https://adevarul.ro/educatie/scoala/ministrul-educatiei-anunta-doua-scenarii-anul-scolar-prelungit-saptamana-
termine-era-programat-intampla-examenele-1_5ea099c75163ec4271067b6a/index.html,  
aici: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/how-covid-19-affecting-schools-europe_en, 
aici: https://www.bbc.com/news/education-52377277,  
aici: https://www.nytimes.com/2020/03/18/us/politics/education-schools-coronavirus.html  
și aici: https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/20/the-guardian-view-on-reopening-schools-safety-
must-come-first 

https://www.nature.com/articles/s41564-020-0695-z
https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-23847258-coronavirus-romania-scenarii-optimist-median-pesimist-evolutie-pandemie-modelare-matematica-github-ase.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-23847258-coronavirus-romania-scenarii-optimist-median-pesimist-evolutie-pandemie-modelare-matematica-github-ase.htm
https://adevarul.ro/educatie/scoala/ministrul-educatiei-anunta-doua-scenarii-anul-scolar-prelungit-saptamana-termine-era-programat-intampla-examenele-1_5ea099c75163ec4271067b6a/index.html
https://adevarul.ro/educatie/scoala/ministrul-educatiei-anunta-doua-scenarii-anul-scolar-prelungit-saptamana-termine-era-programat-intampla-examenele-1_5ea099c75163ec4271067b6a/index.html
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/how-covid-19-affecting-schools-europe_en
https://www.bbc.com/news/education-52377277
https://www.nytimes.com/2020/03/18/us/politics/education-schools-coronavirus.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/20/the-guardian-view-on-reopening-schools-safety-must-come-first
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/20/the-guardian-view-on-reopening-schools-safety-must-come-first
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serviciilor sociale pe care școala, ca organizație, dar și alți actori organizaționali le prestează pentru 

comunitatea în care funcționează. 

 

2. Context 

Inegalitatea de șanse în sistemul educațional românesc 

Inegalitatea de șanse la educație este una dintre problemele fundamentale cu care se 

confruntă sistemul de învățământ preuniversitar din România. Sistemul educațional din România 

este caracterizat de un decalaj evident între elevii care merg la școală în mediul rural și cei localizați 

în mediul urban. Numeroase studii și rapoarte de cercetare au evidențiat această inegalitate3 încă 

de la începutul anilor 2000.  

Cele mai evidente diferențe sunt relevate de rezultatele Evaluării Naționale4, de la finalul 

clasei a VIII-a5. Rezultatele la Evaluarea Națională din anul 2019 arată faptul că elevii din mediul 

rural obțin note cu aproximativ 1,6 puncte mai mici decât colegii lor din mediul urban, chiar dacă 

media claselor V-VIII este aproximativ aceeași. Mai mult, un sfert dintre elevii din mediul rural au 

obținut note mai mici de 4 (patru), în timp ce omologii lor din mediul urban au obținut medii mai 

mici de 5,72 (cinci și șaptezecișidoi). 

 RURAL URBAN 

Total candidați 65749 88979 

Media notelor finale la EN 20196 5,42 7,01 

Media claselor V - VIII 8,36 8,91 

Valoarea maximă a celor mai mici 25% dintre note 4 5,72 

Valoarea minimă a celor mai mari 5% dintre note 8,6 9,62 

 

                                                
3European Commission. 2019. Education and Training Monitor. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union;  
Florian, Bogdan şi Sebastian Ţoc. 2018. What Happens to Policies When Assuming Institutions? A Short Story About 
Romania’s Never-Ending Educational Reform. European Education 50 (4), 320-335; 
Hatos, Adrian. 2006. Sociologia educației. Iaşi: Polirom; 
Jigău, Mihaela (ed.). 2000. Învățământul rural din România: condiții, probleme şi strategii de dezvoltare. Bucureşti: 
Institutul de Științe ale Educației;  
Vlăsceanu Lazăr (ed.). 2002. Școala la Răscruce: Schimbare şi continuitate în curriculumul învățământului obligatoriu. 
Studiu de impact. Iaşi: Polirom;  
World Bank. 2010. Romania - Rural Education Project. Washington, DC: World Bank 
4 Sursa datelor: https://data.gov.ro/dataset/rezultate-evaluare-nationala-2019 
5 Notele de la examenul de bacalaureat sunt un alt indicator al diferențelor, însă ele nu sunt la fel de relevante pentru 
clivajul rural / urban datorită faptului că în mediul rural sunt foarte puține unități școlare de nivel secundar și, în 
consecință, numărul persoanelor care susțin examenul de bacalaureat în mediul rural este foarte redus. 
6 O notă statistică: valoarea abaterii standard pentru cele două medii este apropiată (1,95 pentru mediul rural și 
1,95 pentru mediul urban). Întrucât sunt date la nivel de populație, diferența este statistic semnificativă, fără a fi 
necesară utilizarea unui test statistic specific eșantionelor (de exemplu testul – t). 

https://data.gov.ro/dataset/rezultate-evaluare-nationala-2019
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 Unitățile de învățământ din România reușesc cu dificultate să diminueze dezavantajele 

socio-familiale în procesul de învățare. În contextul măsurilor cauzate de pandemia de SARS-CoV-

2 specialiștii în științe sociale estimează că elevii dezavantajați vor avea cel mai mult de suferit7.  

Inegalitatea de șanse la educație reprezintă una dintre principalele cauze pentru 

problemele sistemului de educație din România, dintre care amintim: 

 Rata ridicată a părăsirii timpurii a școlii: 15.3% în anul 2019 la nivel național și 22,4% în mediul 

rural (Eurostat, indicator [edat_lfse_30]) 

 O pondere ridicată a elevilor de 15 ani fără competențe de bază, conform datelor PISA 2018: 

46,6% la matematică; 43,9% la științe; 40,8% la citire (Eurostat, indicator [educ_outc_pisa]). Peste 

60% dintre elevii dezavantajați socio-economic nu au competențe de bază la citire. Prin 

comparație, doar 20% dintre cei mai avantajați din punct de vedere socio-economic nu au 

reușit să ajungă la nivelul 2 pe scala PISA la testele de citire8. Nu există date sistematice, 

colectate la nivel național privind impactul mediului socio-familial asupra rezultatelor la 

Evaluarea Națională. Avansăm ipoteza că acesta este ridicat, prin raportare la datele oferite 

de PISA. Există, de asemenea, studii realizate la nivelul populației școlare din municipiul 

București care sugerează că accesul la licee prestigioase este determinat de tipul școlii 

gimnaziale finalizate și că școlile din zone dezavantajate socio-economic au în medie 

rezultate mai slabe la Evaluarea Națională9. Dacă acest lucru se întâmplă sistematic la nivel 

național putem spune că admiterea la liceu preponderent pe baza rezultatelor la Evaluarea 

Națională generează segregare socio-economică (criteriu care de altfel se regăsește în 

Ordinul cadru nr 6.134/21.12.2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de 

învățământ preuniversitar, a cărui metodologie se află în prezent în proces de pilotare). 

 Rata scăzută de participare la liceu la nivelul unei cohorte. În anul 2016 doar 75% dintr-o 

cohortă de elevi s-a înscris la liceu10 (în condițiile în care învățământul obligatoriu este până 

la clasa a X-a, iar conform Articolului 16 din Legea 1/2011 a Educației Naționale, clasele a 

XI-a și a XII-a vor deveni obligatorii începând cu anul 2020). 

 Rata redusă de tranziție de la nivelul secundar la cel terțiar. Peste 60% dintre absolvenții de 

bacalaureat care domiciliază în mediul rural NU s-au înscris într-o universitate în anul 

universitar 2017 - 201811 

                                                
7 A se vedea discuția cu cercetători în științele educației și sociologia educației cu privire la problema elevilor 
dezavantajați din Statele Unite ale Americii - https://slate.com/human-interest/2020/04/online-school-remote-
learning-inequality-falling-
behind.amp?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1CEC6dm1YXrrp25scQWmQe28T8Ew5neGmWKVJlxgmaDr-
FNpkBdu-9PNg. În România printre primele discuții pe această temă s-au desfășurat în cadrul webinarului Inechitatea 
în educație pe timp de pandemie, organizat de Societatea Academică din România (SAR) și Fundația Friedrich Ebert – 
România (FES) - https://www.romaniacurata.ro/live-blogging-webinar-inechitate-educatie-timp-pandemie/  
8 Detalii aici: https://ec.europa.eu/education/news/pisa-2018_en 
9 Gheba, Andreea. 2019. Alegerea Școlii. Analiza Mecanismelor De Înscriere În Învățământul Preuniversitar. Studiu De 
Caz: Admiterea La Liceu În București. Teză de doctorat SNSPA. 
10 Detalii aici: http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Studiu-Cohorta.pdf, p.36 
11 Sursa: RAPORT PUBLIC 2017 și 2018. Starea finanțării învățământului superior. CNFIS. Disponibil aici: 
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport_public-CNFIS_2017-2018-integrat.pdf:  

https://slate.com/human-interest/2020/04/online-school-remote-learning-inequality-falling-behind.amp?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1CEC6dm1YXrrp25scQWmQe28T8Ew5neGmWKVJlxgmaDr-FNpkBdu-9PNg
https://slate.com/human-interest/2020/04/online-school-remote-learning-inequality-falling-behind.amp?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1CEC6dm1YXrrp25scQWmQe28T8Ew5neGmWKVJlxgmaDr-FNpkBdu-9PNg
https://slate.com/human-interest/2020/04/online-school-remote-learning-inequality-falling-behind.amp?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1CEC6dm1YXrrp25scQWmQe28T8Ew5neGmWKVJlxgmaDr-FNpkBdu-9PNg
https://slate.com/human-interest/2020/04/online-school-remote-learning-inequality-falling-behind.amp?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1CEC6dm1YXrrp25scQWmQe28T8Ew5neGmWKVJlxgmaDr-FNpkBdu-9PNg
https://slate.com/human-interest/2020/04/online-school-remote-learning-inequality-falling-behind.amp?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1CEC6dm1YXrrp25scQWmQe28T8Ew5neGmWKVJlxgmaDr-FNpkBdu-9PNg
https://www.romaniacurata.ro/live-blogging-webinar-inechitate-educatie-timp-pandemie/
https://ec.europa.eu/education/news/pisa-2018_en
http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Studiu-Cohorta.pdf
http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport_public-CNFIS_2017-2018-integrat.pdf
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 Cea mai scăzută pondere a populației tinere cu studii universitare din Uniunea Europeană. 

În anul 2019, doar 26% din populația cu vârste cuprinse între 30-34 ani deținea un nivel de 

calificare corespunzător studiilor de licență de nivel universitar (Eurostat, indicator [t2020_41]). 

  

Înțelegerea contextului socio-economic al României înainte de pandemia de SARS - CoV - 

2 este de asemenea relevantă având în vedere situația inedită în care sistemul de învățământ a 

trebuit să se adapteze trecerii la predare și activități de învățare în regim online. Sărăcia și 

inegalitatea socială sunt la un nivel foarte ridicat comparativ cu celelalte țări europene. Indicatorii 

care măsoară inegalitatea veniturilor sugerează că în România polarizarea este foarte puternică, 

diferențele dintre persoanele ”bogate” și cele ”sărace” fiind printre cele mai mari dintre statele 

membre ale Uniunii Europene. Valoarea indicelui S80S2012 a fost de 7,2 în anul 2018 (Eurostat 

[ilc_di11]), iar indicele Gini13 avea valoarea 35,1 (Eurostat [ilc_di12]). În România 32,5% din populație se 

află în risc de sărăcie sau excluziune socială (Eurostat [ilc_peps01]). Această cifră ne plasează pe primul 

loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește marginalizarea socială și economică. 

37,9% dintre copiii sub 16 ani și 37,4% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16-24 ani sunt 

expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială (Eurostat [ilc_peps01]). De asemenea, 57,6% dintre 

familiile cu mai mult de doi copii și 48,8% dintre persoanele singure cu copii dependenți se află în 

risc de sărăcie sau excluziune socială (Eurostat [ilc_peps03]). Sărăcia este mai răspândită în cazul 

persoanelor cu un nivel scăzut de școlaritate. Aproximativ 55% dintre persoanele care au absolvit 

doar școala gimnazială (8 clase) se află în risc de sărăcie sau excluziune socială (Eurostat [ilc_peps04]). 

Sărăcia și excluziunea socială sunt mai frecvente în mediul rural, comparativ cu urban mic și 

suburbii, sau urban mare. Aproximativ 45% dintre persoanele care locuiesc în mediul rural se află 

în risc de sărăcie, comparativ cu 24,9% în urban mic și suburbii și 18,6% în urban mare (Eurostat 

[ilc_peps13]).  

Nivelul veniturilor salariale este un alt indicator important. În contextul pandemiei de SARS 

- CoV -2 unele dintre aceste venituri au fost reduse. Știm că, în ianuarie 2020, 26% din contractele 

de muncă din România aveau valoarea salariului minim pe economie -  așadar 1,4 milioane de 

persoane încasau salariul de 2080 RON brut (1263 RON net). Acestor persoane li se adaugă 15% 

dintre salariați care obțin venituri sub 2500 RON brut și 6% dintre contractele de muncă care 

prevăd salariul minim în domeniul construcțiilor (3000 RON brut)14.  

                                                
12 Raportul dintre ponderea veniturilor totale obținute de populația cu cele mai ridicate venituri (primii 20%) și 
ponderea veniturilor totale ale populației cu cele mai scăzute venituri (ultimii 20%). Cu cât raportul este mai mare cu 
atât inegalitatea este mai mare. România este penultima în acest clasament, prin urmare una dintre cele mai inegale 
țări. 
13 Coeficientul Gini măsoară dispersia veniturilor, unde 0 înseamnă egalitate perfectă în distribuția veniturilor și 100 
inegalitate perfecta în distribuția veniturilor – adică tot venitul este deținut de o singură persoană. România se află 
între ultimele 5 țări într-un clasament al inegalității din Uniunea Europeană. 
14 Date Inspecția Teritorială a Muncii solicitate de wall-street.ro: https://www.wall-
street.ro/articol/Careers/248017/distributia-salariilor-in-tara-noastra-1-din-4-romani-castiga-salariul-minim-iar-altii-
iau-pana-la-120-000-de-lei-pe-luna.html#gref 

https://www.wall-street.ro/articol/Careers/248017/distributia-salariilor-in-tara-noastra-1-din-4-romani-castiga-salariul-minim-iar-altii-iau-pana-la-120-000-de-lei-pe-luna.html#gref
https://www.wall-street.ro/articol/Careers/248017/distributia-salariilor-in-tara-noastra-1-din-4-romani-castiga-salariul-minim-iar-altii-iau-pana-la-120-000-de-lei-pe-luna.html#gref
https://www.wall-street.ro/articol/Careers/248017/distributia-salariilor-in-tara-noastra-1-din-4-romani-castiga-salariul-minim-iar-altii-iau-pana-la-120-000-de-lei-pe-luna.html#gref
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Analiza în detaliu a indicatorilor deprivării materiale severe relevă faptul că 15% din 

populația României se afla în imposibilitatea de a-și permite o masă cu carne, pește sau echivalentul 

vegetarian o dată la două zile.  Ponderea crește la 21% dacă analizăm separat categoria mamelor 

singure, sau la 33% dacă separăm populația care se află sub pragul de sărăcie monetară (Eurostat 

[ilc_mdes03]). De asemenea, 45% din populația României se află în imposibilitatea de a face față unor 

cheltuieli neprevăzute, procent care ajunge la 75% în cazul persoanelor aflate sub pragul de sărăcie 

monetară (Eurostat [ilc_mdes04]).  

Un alt indicator relevant în acest context este rata de supraaglomerare a populației: 46% 

din populație locuiește în locuințe supraaglomerate, copiii aflându-se într-o mai mare măsură într-o 

astfel de situație – aproximativ două treimi din totalul populației care are maximum 18 ani15 

(Eurostat [ilc_lvho05a]). Toate aceste date sugerează faptul că e complicat pentru multe familii să 

asigure resurse de învățare, de la cameră pentru studiu, birou, laptop personal, imprimantă și 

consumabile, alte resurse necesare.  

În România transferurile sociale (exclusiv pensii) au un impact scăzut asupra reducerii 

sărăciei monetare (rata sărăciei monetare este de 28% înainte de transferuri și scade doar la 23,5% 

după transferuri sociale) (Eurostat [ilc_li02], [ilc_li10). Motivul principal se leagă de finanțare, protecția 

socială având alocate 14,1% din PIB, unul dintre cele mai mici procente din PIB din UE. De 

asemenea, un procent infim din totalul cheltuielilor cu protecția socială sunt dedicate incluziunii 

grupurilor vulnerabile sunt la un nivel redus (Eurostat [gov_10a_exp]). 

Trebuie să ținem cont că elevii dezavantajați sunt afectați de faptul că nu mai beneficiază, 

în această perioadă, de programe organizate prin intermediul unităților școlare, precum ”Cornul 

și laptele” sau ”Masă caldă în școli” (atâtea câte se finanțau în câteva școli pilot beneficiare ale 

unor proiecte POCU). 

Alte programe naționale însă pot funcționa în continuare, nefiind condiționate de spațiul 

fizic al școlii. Un exemplu: Programul EURO 200, ediția 2020, a fost lansat la două săptămâni după 

închiderea școlilor. EURO 200 este un program recurent anual, administrat de Ministerul Educației, 

prin intermediul căruia Ministerul Educației oferă un bon valoric de 200 de euro familiilor care au 

un copil școlar, care frecventează cursurile, al căror venit lunar brut este de maxim 250 RON / 

membru de familie, pentru achiziția de computere16. În anul 2019, numărul total al beneficiarilor 

acestui program a fost 4080 persoane (4052 beneficiari în mediul preuniversitar și 28 în mediul 

                                                
15 O persoană care locuiește într-o locuință supraaglomerată nu îndeplinește următoarele condiții: minim o 
cameră/gospodărie; minim o cameră pentru cuplu/gospodărie; o cameră pentru fiecare persoană singură de 18 ani 
sau mai mult; o cameră pentru două persoane de același sex cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani; o cameră pentru 
fiecare persoană de sex diferit cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani; o cameră pentru doi copii sub 12 ani. 
16 Detalii aici: https://www.edu.ro/19-aprilie-termen-limit%C4%83-pentru-depunerea-cererilor-%C3%AEn-
programul-%E2%80%9Eeuro-200%E2%80%9D. De remarcat este faptul că, mai ales în contextul actual, ministerul 
Educației nu este preocupat de includerea unui număr mai mare de persoane în program prin modificarea criteriului 
de eligibilitate privind venitul, ci de modificarea caracteristicilor tehnice ale echipamentelor eligibile pentru 
achiziționare (vezi consultarea publică pe această team demarată în contextul lansării programului euro 200 pentru 
anul 2020 disponibilă aici: https://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-proiect-de-hot%C4%83r%C3%A2re-
guvernului-pentru-modificarea-normelor-metodologice-pentru) 

https://www.edu.ro/19-aprilie-termen-limit%C4%83-pentru-depunerea-cererilor-%C3%AEn-programul-%E2%80%9Eeuro-200%E2%80%9D
https://www.edu.ro/19-aprilie-termen-limit%C4%83-pentru-depunerea-cererilor-%C3%AEn-programul-%E2%80%9Eeuro-200%E2%80%9D
https://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-proiect-de-hot%C4%83r%C3%A2re-guvernului-pentru-modificarea-normelor-metodologice-pentru
https://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-proiect-de-hot%C4%83r%C3%A2re-guvernului-pentru-modificarea-normelor-metodologice-pentru
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universitar) în contextul unei populații școlare de aproximativ 2,3 milioane de persoane (ciclul 

primar și liceal) și aproximativ 540.000 pentru ciclul universitar17. Bugetul alocat în anul 2020, 

înaintea rectificării bugetare previzionate pentru luna aprilie 2020, acestui program este de 

12.738.000 RON (aproximativ 2,6 milioane EUR), în condițiile în care în anul 2019 execuția efectivă 

pentru acest program a fost de 5.901.000 RON (aproximativ 1,1 milioane EUR)18. 

Efectele acestor probleme din societate se regăsesc în sistemul educațional. În general, 

soluțiile propuse pentru furnizarea de egalitate de oportunități educaționale se află în sfera 

creșterii impactului școlii asupra rezultatelor școlare, prin măsuri care să reducă din dezavantajele 

ce țin de contextul socio-familial. De exemplu, se pot implementa programe în care se încearcă 

reținerea copiilor în spațiul școlar o perioadă mai lungă din zi. Acest lucru se întâmplă de obicei 

prin programe de tip „școală după școală” ce presupun asigurarea cel puțin a unei mese de prânz, 

ore suplimentare, activități de socializare sau activități educaționale în timpul verii. De asemenea, 

se pot implementa programe care cuprind intervenții timpurii la nivel preșcolar prin furnizarea de 

educație și îngrijire de calitate. Extinderea învățământului obligatoriu poate fi de asemenea o 

soluție care reduce inegalitatea19.  

Succesul acestor măsuri este condiționat de formarea cadrelor didactice astfel încât să 

înțeleagă rolul școlii în furnizarea de oportunități educaționale, în special grupurilor dezavantajate 

și care sunt activitățile pe care le pot derula (de exemplu asumarea unui rol mai important la nivel 

comunitar, prin colaborarea cu comunitatea locală și alte organizații precum serviciile publice de 

asistență socială, asistență medicală comunitară). În situația comunităților extrem de 

dezavantajate, astfel de soluții au în general un impact redus. Eventualele intervenții în cadrul 

acestui tip de comunități necesită intervenții prin politici sociale care să asigure cel puțin 

subzistența familiilor dezavantajate, în paralel cu investițiile în resursele școlare.  

Abandonul școlar rezultă în situațiile în care elevii se deconectează de școală (există o 

legătură importantă între absenteism și abandon). Deconectarea e importantă în contextul în care 

multe dintre competențe se achiziționează cumulativ, prin urmare absenteismul pentru o perioadă 

îndelungată de timp face dificilă „recuperarea materiei”, mai ales că nu există sprijin specific pe 

care școlile îl acordă în astfel de situații, iar familiile dezavantajate nu au în general posibilitatea să 

suplinească această problemă. Considerăm că întreruperea generată de SARS - CoV - 2 va genera 

acest efect pentru toți elevii care au fost parțial sau total deconectați de la școală. Ideea avansată 

de Ministerul educației conform căreia ”materia va fi recuperată în anul școlar următor” este cel 

puțin problematică. În absența unui contact constant chiar și la distanță, elevii vor suferi din ce în 

ce mai puternic de deconectare școlară, iar cei aflați deja în risc de sărăcie și excluziune socială vor 

fi cei mai afectați. 

                                                
17 Detalii aici: http://euro200.edu.ro/nomenclatoare2019/jfile/Judete/index.html 
18 Sursa: https://www.mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/buget2020/Anexa3/Ministerul_Educatiei_Cercetarii.pdf pp. 
305 - 306. 
19 Pentru o analiză detaliată privind toate aceste măsuri a se vedea Raudenbush, Stephen și  Robert Eschmann. 2015. 
Does schooling increase or reduce social inequality?. Annual Review of Sociology 41, 443-470 

http://euro200.edu.ro/nomenclatoare2019/jfile/Judete/index.html
https://www.mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/buget2020/Anexa3/Ministerul_Educatiei_Cercetarii.pdf


 

9 
 

Competențe digitale și trecerea la sistemul online de predare-învățare  

În contextul închiderii școlilor din cauza pandemiei de SARS-CoV-2, Ministerul Educației a 

emis în data de 21.04.2020 ordinul nr. 4135 / 21.04.202020. Măsurile prevăzute în acest ordin 

sunt instituite la mai mult de o lună de zile de la instituirea stării de urgență21  și fac deja obiectul a 

numeroase dezbateri privind justețea, echitatea sau posibilitatea / realismul implementării lor. 

Putem nota aici faptul că timp de o lună de zile (din care două săptămâni au fost oficial „vacanță 

școlară”, în perioada 6 - 21 aprilie nefiind programate cursuri) Ministerul Educației nu a comunicat 

nicio decizie privind derularea activităților educaționale, în contextul suspendării acestora în 

varianta clasică. Singura „intervenție” a Ministerului a fost, în această perioadă, o „Scrisoare 

adresată cadrelor didactice din învățământul preuniversitar” datată 30 martie22. Întrucât nu putem 

considera o ”scrisoare” un document de politică educațională, ne vom referi în cele ce urmează 

exclusiv la ordinul din 21 aprilie, aflat în prezent în vigoare. 

Presupunem că, în perioada 16 martie - 21 aprilie, activitățile didactice s-au desfășurat în 

funcție de bunăvoința profesorilor, ad-hoc, fiind condiționate de accesul la resurse proprii (al 

cadrelor didactice și ale familiilor elevilor) precum laptop/tabletă/telefon mobil, o conexiune la 

internet și de nivelul competențelor digitale deținute de aceștia23 (nu au existat decizii unitare nici 

la nivelul școlilor în absența unei infrastructuri digitale care să poată fi folosite, în aceeași școală 

unele cadre didactice au derulat activități educaționale online, altele s-au limitat la transmiterea 

de mesaje prin intermediul aplicațiilor de mesagerie). Nivelul competențelor de tehnologia 

informației ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar nu poate fi evaluat, în condițiile 

în care doar 4% din totalul cursurilor de formare organizate de Casele Corpului Didactic în perioada 

2013-2018 au vizat dezvoltarea competențelor digitale/utilizarea TIC în procesul de predare-

învățare-evaluare24. Raportul care viza identificarea nevoilor de formare pentru cadrele didactice 

nota faptul că doar 10% din acestea au declarat că ultimul curs la care au participat a avut tematica 

competente TIC/digitale în procesul de  predare - învățare - evaluare (p. 35). Cu toate acestea, 

experții în educație intervievați în cadrul proiectului CRED discutau despre nevoia cadrelor 

                                                
20 Textul complet al ordinului poate fi consultat aici: https://lege5.ro/Gratuit/gm3dqmrzhezq/ordinul-nr-4135-2020-
privind-aprobarea-instructiunii-pentru-crearea-si-sau-intarirea-capacitatii-sistemului-de-invatamant-preuniversitar-
prin-invatare-on-line 
21 Decretul 195 / 16.03.2020 
22 Textul integral poate fi accesat aici: https://www.edupedu.ro/monica-anisie-intr-o-scrisoare-deschisa-catre-
profesori-in-perioada-suspendarii-cursurilor-nu-se-vor-preda-noi-cunostinte-si-nu-se-vor-evalua-elevii-ci-doar-se-
vor-fixa-si-recapitula-cele-predate-d/ 
23 Au existat numeroase programe de formare a competențelor digitale destinate profesorilor începând cu Proiectul 
pentru Invatamant Rural - PIR (finanțat printr-un împrumut al Băncii Mondiale, implementat  în perioada 2003-2009) 
și terminând cu proiectul mai recent Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED (finanțat din Fondul 
Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, implementat în perioada 2017-2021). Detalii 
privind cele două proiecte sunt accesibile aici: http://proiecte.pmu.ro/web/guest/pir și aici: 
http://www.ise.ro/credpag/ 
24 Horga, Irina (coord.). 2020. Raport privind nevoile de formare ale cadrelor didactice din învățământul primar și 
gimnazial în domeniul abilitării curriculare. Accesibil la: http://www.ise.ro/raport-privind-nevoile-de-formare-ale-
cadrelor-didactice-din-invatamantul-primar-si-gimnazial-in-domeniul-abilitarii-curriculare/  

https://www.edupedu.ro/monica-anisie-intr-o-scrisoare-deschisa-catre-profesori-in-perioada-suspendarii-cursurilor-nu-se-vor-preda-noi-cunostinte-si-nu-se-vor-evalua-elevii-ci-doar-se-vor-fixa-si-recapitula-cele-predate-d/
https://www.edupedu.ro/monica-anisie-intr-o-scrisoare-deschisa-catre-profesori-in-perioada-suspendarii-cursurilor-nu-se-vor-preda-noi-cunostinte-si-nu-se-vor-evalua-elevii-ci-doar-se-vor-fixa-si-recapitula-cele-predate-d/
https://www.edupedu.ro/monica-anisie-intr-o-scrisoare-deschisa-catre-profesori-in-perioada-suspendarii-cursurilor-nu-se-vor-preda-noi-cunostinte-si-nu-se-vor-evalua-elevii-ci-doar-se-vor-fixa-si-recapitula-cele-predate-d/
http://proiecte.pmu.ro/web/guest/pir
http://www.ise.ro/credpag/
http://www.ise.ro/raport-privind-nevoile-de-formare-ale-cadrelor-didactice-din-invatamantul-primar-si-gimnazial-in-domeniul-abilitarii-curriculare/
http://www.ise.ro/raport-privind-nevoile-de-formare-ale-cadrelor-didactice-din-invatamantul-primar-si-gimnazial-in-domeniul-abilitarii-curriculare/
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didactice de a-și îmbunătăți competențele digitale și utilizarea noilor tehnologii (p. 66), iar 

reprezentanții Caselor Corpului Didactic apreciau la rândul lor că există nevoia dezvoltării de 

competențe digitale (p.73). 

Participarea elevilor la activitățile educaționale online, în această perioadă, a depins de 

accesul acestora la infrastructura casnică și dotarea gospodăriilor cu conexiune la internet, cu 

laptop / computer personal / imprimantă (sau telefon mobil sau tabletă), precum și de sprijinul pe 

care părinții l-au putut oferii propriilor copii în accesarea lecțiilor și a resurselor de învățare oferite 

de cadrele didactice. 

Un amplu studiu derulat la debutul stării de urgență, coordonat de un consorțiu alcătuit 

din Universitatea din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest 

din Timișoara și Institutul de Științe ale Educației25 oferă câteva constatări importante. Participanții 

la studiu, atât cadre didactice cât și elevi, reclamau faptul că utilizarea noilor tehnologii prezintă 

dificultăți semnificative. Atât elevii cât și cadrele didactice declarau că nu sunt obișnuiți cu 

utilizarea acestor instrumente în procesul de predare / învățare. Majoritatea elevilor și a cadrelor 

didactice recunoșteau faptul că nu dețin competențe digitale îndeajuns de dezvoltate pentru a 

putea utiliza instrumentele de învățare on-line, sau pentru a le putea proiecta și face îndeajuns de 

atractive pentru elevi. Actorii organizaționali de la care elevii și cadrele didactice așteaptă sprijin, 

precum și resursele de care aceste grupuri au nevoie sunt elemente fundamentale ale oricărei 

analize de politici publice. 

Cadrele didactice declarau, la momentul realizării studiului „Școala de acasă”, că directorul 

școlii (35% dintre răspunsurile înregistrate) reprezintă principala sursă de „îndrumare”, Ministerul 

(alături de toate celelalte organizații aflate în subordinea acestuia, precum Inspectoratele Școlare, 

Institutul de Științe ale Educației, Centrele de Resurse și Asistență Educațională etc.) a fost 

nominalizat ca sursă de „îndrumare” de 25% dintre cadrele didactice chestionate, în timp ce 

„colegii” au reprezentat pentru aproximativ 23% dintre cadrele didactice o sursă de sprijin.  

Resursele pe care cadrele didactice le-au accesat au fost: propria experiență anterioară în 

utilizarea instrumentelor de învățare on-line, invocată de 82% dintre respondenți. Experiența 

personală este urmată, în ordine descrescătoare a importanței de: „diverse tutoriale găsite online 

(78%), grupurile de suport colegial precum grupuri ale profesorilor de pe Facebook (77%), 

programele de formare în domeniul TIC desfășurate prin CCD-uri (60%), portalul deschis de 

Ministerul Educației pe digital.educred.ro (60%), ideile de activități cu suport digital de pe 

digitaledu.ro (59%), atelierele CRED desfășurate prin videoconferință (57%), resursele 

educaționale deschise colectate de inspectoratele școlare în ultimii trei ani (56%), programele de 

formare în domeniul TIC desfășurate de ONG-uri/ companii (50%), platforma eTwinning (47%).”26. 

Majoritatea absolută a profesorilor care au răspuns la sondaj apreciau că elevii au 

dificultăți în privința trecerii la învățarea de acasă mediată de resurse online. Cadrele didactice 

                                                
25 Sinteza rezultatelor studiului și detaliile metodologice sunt disponibile aici: https://unibuc.ro/scoala-de-acasa-o-
provocare-noua-pentru-elevi-si-o-oportunitate-pentru-profesori/ 
26 Vezi https://unibuc.ro/scoala-de-acasa-o-provocare-noua-pentru-elevi-si-o-oportunitate-pentru-profesori/ 

https://unibuc.ro/scoala-de-acasa-o-provocare-noua-pentru-elevi-si-o-oportunitate-pentru-profesori/
https://unibuc.ro/scoala-de-acasa-o-provocare-noua-pentru-elevi-si-o-oportunitate-pentru-profesori/
https://unibuc.ro/scoala-de-acasa-o-provocare-noua-pentru-elevi-si-o-oportunitate-pentru-profesori/
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considerau că elevii care au în general note slabe la școală se descurcă cu dificultate în contextul 

trecerii la învățarea online, comparativ cu cei care aveau note medii sau mari. Principalele 

obstacole pe care elevii le întâmpină în noul context sunt legate de resursele tehnice necesare: 

lipsa de unui computer/tabletă/telefon mobil, lipsa competențelor digitale, inclusiv de a utiliza 

instrumente specifice învățării online, lipsa de acces la internet, imposibilitatea de a avea un 

program structurat de lucru mediat de resurse digitale.  

În această perioadă, de dinaintea vacanței de Paști, organizarea ad-hoc a educației la 

distanță a presupus în cvasi-totalitate (91% dintre răspunsuri) utilizarea aplicațiilor de transmitere 

a mesajelor scrise sau a imaginilor (de exemplu: WhatsApp), convorbiri telefonice directe între 

cadrele didactice și elevi, diferite site-uri cu conținut educațional și, abia pe ultimele locuri, 

platformele care permit organizarea conținutului educațional într-un format dedicat acestui mod 

de interacțiuni în procesul educațional (moodle, Google Classroom, etc.) sau platformele care 

permit conferințe video cu un număr ridicat de utilizatori (Webex sau Zoom).  

Accesul la resurse al elevilor poate fi estimat pe baza datelor statistice disponibile. Conform 

datelor înregistrate de Eurostat, 92% din gospodăriile din mediul urban aveau în 2019 acces la 

internet, 83% în orașe mici și suburbii și 77% în mediul rural. Totuși, accesul la internet în funcție 

de veniturile gospodăriilor arată faptul că doar 6 din 10 din cele mai sărace gospodării din România 

au acces la internet, spre deosebire de cele mai bogate care au în totalitate acces la internet 

(Eurostat, indicator [isoc_ci_in_h]).  

În România 18% din populația cu vârste cuprinse între 16-74 ani nu a utilizat niciodată 

internetul, potrivit datelor publicate de Eurostat. Doar 57% din populația României folosește zilnic 

internetul (Eurostat, indicator [tin00028]). Nivelul de școlaritate, mediul de rezidență și nivelul 

veniturilor sunt de asemenea relevante. Doar 50% dintre persoanele care au absolvit cel mult 

gimnaziul sau dintre persoanele care se află în sărăcie extremă sau risc de sărăcie folosesc zilnic 

internetul. Totodată, doar 64% dintre persoanele domiciliate în mediul rural utilizează internetul cel 

puțin o dată pe săptămână. Principalele cinci motive pentru care internetul era folosit în anul 2019 

în România erau: participarea pe rețele de socializare; apelarea audio-video; primirea și trimiterea 

e-mailuri; citirea știrilor, ziarelor și revistelor; socializare pe chat (Eurostat, indicator [isoc_ci_ac_i]). 

Dintr-un sondaj online realizat Organizația Salvați Copiii în anul 2018 pe tineri cu vârste 

cuprinse între 12-17 ani, utilizatori de internet, principalele concluzii care se desprind sunt 

următoarele27: elevii încep să folosească internetul în jurul vârstei de 9 ani; aproape toți elevii care 

au răspuns la sondaj folosesc ”smartphone-ul” pentru a accesa internetul; aproximativ 40% dintre 

respondenți au declarat că nu folosesc internetul cu un scop anume.  Principalele motive pentru 

care tinerii folosesc internetul sunt în ordine: pentru a se informa; pentru a comunica cu grupul 

de prieteni; pentru a comunica cu părinții sau profesorii. Într-un context educațional, aproximativ 

trei sferturi dintre respondenți au declarat că folosesc internetul împreună cu profesorii, deși 40% 

nu se simt încurajați să folosească internetul la școală. Datele trebuie interpretate cu precauție 

întrucât sondajul nu este reprezentativ la nivel național pentru grupul de vârstă 12-17 ani, fiind 

                                                
27 Detalii aici: https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/92/928f0bff-bffa-447a-9a27-df979ba1008f.pdf 

https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/92/928f0bff-bffa-447a-9a27-df979ba1008f.pdf
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selectat un eșantion de tineri care utilizează în mod uzual internetul (situație care cel mai probabil 

exclude elevii din zone socio-economic dezavantajate).  

Datele colectate în cadrul testărilor PISA 2018 contribuie la clarificarea contextului de 

politici publice cu care ne confruntăm. Una dintre dimensiunile analizate, pe baza răspunsurilor 

directorilor școlilor (cele mai multe dintre ele licee) a fost pregătirea școlilor pentru învățarea 

digitală. Pornind de la studiul PISA, în contextul pandemiei de SARS - CoV - 2, trei dimensiuni sunt 

importante în analiza cadrului în care se face trecerea la procesul de învățare online: accesul la 

internet; decalajul de utilizare al instrumentelor digitale între elevi; decalajul digital între școli care 

se referă la capacitatea acestora de sprijini învățarea în context digitalizat28. Statutul socio-

economic al elevilor se asociază negativ cu fiecare dintre aceste dimensiuni, astfel, elevii 

dezavantajați au acces mai limitat la internet, au competențe de utilizare mai reduse și învață în 

școli cu resurse digitale mai puține.  

Potrivit analizelor realizate de Moreno și Gortazar (2020)29, în România, 35% din elevii care 

au participat la testele PISA învață în școli care dispun de o platformă online de învățare, valoare 

care plasa România în ultima parte a clasamentului țărilor participante30. În schimb, în ceea ce 

privește competențele tehnice și pedagogice de a integra dispozitive digitale în procesul de 

predare, peste 75% dintre directorii unităților școlare din România au răspuns că elevi învață în 

școli în care profesorii dispun de astfel de competențe. Nu în ultimul rând, în liceele din România 

mai mult de jumătate dintre elevi învață în școli în care există resurse profesionale prin intermediul 

cărora profesorii învață cum se utilizează instrumentele digitale31. 

Analiza datelor brute32 disponibile în baza de date PISA (2018) ne oferă unele indicii 

suplimentare. Directorii unităților școlare cuprinse în eșantionul național care a participat la 

testarea PISA apreciază pozitiv calitatea conexiunii la internet disponibilă la nivelul unității școlare. 

Însă, mai mult de 50% dintre directori consideră că echipamentele tehnice aflate la dispoziția 

școlilor sunt insuficiente (52,7% dintre răspunsuri) și cu performanțe tehnice slabe. Mai mult, 53% 

dintre directori reclamau absența unor licențe pentru programe (software) adecvate care să 

permită utilizarea echipamentelor existente. În ceea ce privește existența platformelor online care 

să susțină procesul didactic aproape 69% dintre directorii chestionați în 2018 au răspuns că în 

școlile lor acestea nu existau. 

                                                
28 Detalii aici: https://blogs.worldbank.org/education/schools-readiness-digital-learning-eyes-principals-analysis-pisa-
2018-and-its 
29 Moreno, Juan Manuel și Lucas Gortazar. 2020. Schools’ readiness for digital learning in the eyes of principals. An 
analysis from PISA 2018 and its implications for the COVID19 (Coronavirus) crisis response. World Bank Blogs, accesibil 
la: https://blogs.worldbank.org/education/schools-readiness-digital-learning-eyes-principals-analysis-pisa-2018-and-
its  
30 Nu este lipsit de importanță să amintim aici faptul că România a fost printre singurele 7 state la nivel mondial care 
a susținut testarea PISA în formatul clasic, pe hârtie. Toate celelalte state au optat pentru susținerea testării on-line, 
pe computere. 
31 Detalii aici: https://blogs.worldbank.org/education/schools-readiness-digital-learning-eyes-principals-analysis-pisa-
2018-and-its 
32 Prelucrări statistice ale autorilor pe baza de date PISA 2018, disponibilă aici: https://www.oecd.org/pisa/data/ 

https://blogs.worldbank.org/education/schools-readiness-digital-learning-eyes-principals-analysis-pisa-2018-and-its
https://blogs.worldbank.org/education/schools-readiness-digital-learning-eyes-principals-analysis-pisa-2018-and-its
https://blogs.worldbank.org/education/schools-readiness-digital-learning-eyes-principals-analysis-pisa-2018-and-its
https://blogs.worldbank.org/education/schools-readiness-digital-learning-eyes-principals-analysis-pisa-2018-and-its
https://blogs.worldbank.org/education/schools-readiness-digital-learning-eyes-principals-analysis-pisa-2018-and-its
https://blogs.worldbank.org/education/schools-readiness-digital-learning-eyes-principals-analysis-pisa-2018-and-its
https://www.oecd.org/pisa/data/


 

13 
 

Toate aceste date sugerează că nu este foarte realist să plecăm de la presupoziția că 

trecerea la predarea exclusiv online se poate face cu ușurință. Dincolo de faptul că există 

gospodării care nu au acces la internet sau semnal la telefon, ori nu au un 

computer/laptop/tabletă/telefon mobil, precum și un nivel al competențelor digitale destul de 

scăzut, autoizolarea la domiciliu și mutarea procesului educațional exclusiv în spațiul domestic a 

generat și alte situații complicate. Pot exista cazuri în care familiile cu mai mulți copii trebuie să 

împartă resursele TIC și spațiul de lucru pentru copiii și pentru propriul serviciu (în cazul 

persoanelor care lucrează de acasă). Părinții fără competențe digitale, mai ales cei care nu lucrează 

de acasă și sunt plecați în timpul zilei, nu pot sprijini copiii în vederea utilizării adecvate a resurselor 

online, iar imposibilitatea interacțiunii fizice face dificilă învățarea în grupul de egali. Accesul de pe 

telefonul mobil la internet poate să nu fie suficient pentru a susține un proces îndelungat de 

învățare, în contextul în care tranziția spre online presupune mai mult decât întâlniri prin 

intermediul platformelor audio-video sau teme trimise prin aplicații de mesagerie. Întreaga 

metodologie de predare / învățare trebuie transferată online, fiind necesară o reorganizare 

sistematică a procesului de învățare prin intermediul computerului. Alte aspecte importante sunt 

lipsa accesul la o imprimantă și consumabile necesare tipăririi fișelor de lucru sau a materialelor 

primite, copii care rămân singuri acasă; stres generat de riscul de îmbolnăvire și de șomaj. 

 Ordinul Ministerului Educației nr. 4135 / 21.04.2020 are rolul de a ordona contextul 

normativ vag și de a impune anumite comportamente / proceduri, în contextul soluțiilor ad-hoc 

adoptate și utilizate de unele cadre didactice, de unii elevi. Ordinul numește explicit faptul că 

obiectivul emiterii sale este desfășurarea procesului de învățare on-line. La nivel central, sistemic, 

Ordinul prevede faptul că Ministerul Educației urmează a elabora și apoi va adopta Planul național 

de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar. 

Este prevăzută operaționalizarea unui portal online (https://digital.educred.ro) ca resursă unică 

pentru învățarea on-line33. Ministerul se angajează să dezvolte instrumente pentru monitorizarea, 

susținerea și îmbunătățirea accesului la învățare pentru toți actorii din sistemul de învățământ. 

Sunt de asemenea impuse organizațiilor aflate în subordinea Ministerului obligații de inventariere 

și raportare semestrială a datelor privind resursele fizice disponibile la nivelul unităților școlare 

(dotarea cu terminale desktop, conectarea la internet etc.), resursele umane disponibile și nivelul 

de dotare cu echipamente al acestora precum și numărul elevilor care dețin dotările necesare 

accesării platformelor online.  

 Introducerea în programele de formare psihopedagogică inițială a disciplinelor pentru 

integrarea tehnologiei în procesul de predare - învățare  - evaluare este și ea menționată. Un pic 

cam târziu însă, având în vedere faptul că încă din 2014 Consiliul European concluziona și 

recomanda statelor membre ale Uniunii Europene: Răspândirea rapidă a instrumentelor de 

învățare digitale și a resurselor educaționale deschise creează totodată nevoia ca profesorii să 

                                                
33 Trebuie amintit aici faptul că portalul nominalizat este operațional și funcțional anterior emiterii ordinului. De 
asemenea, în scrisoarea datată 30 martie, Ministrul Educației îl recomanda cadrelor didactice pentru utilizare în 
derularea on-line a procesului didactic. 

https://digital.educred.ro/
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dobândească o înțelegere suficientă a acestora, pentru a putea dezvolta competențe digitale 

relevante și a le utiliza în mod eficace și adecvat în cadrul predării. Aceste instrumente noi pot 

contribui, de asemenea, la asigurarea accesului egal la un învățământ de înaltă calitate pentru toți.34  

Acordarea de prioritate la finanțare și acreditare pentru programele de formare 

profesională periodică a cadrelor didactice, prin intermediul Caselor Corpului Didactic, care să 

vizeze aceste competențe este de asemenea menționată. 

 Articolul 10 al ordinului stabilește clar că aplicarea concretă a măsurilor expuse de ordin 

revine cadrelor didactice care vor realiza colectarea informațiilor necesare pentru realizarea 

raportărilor sus menționate, proiectează activitatea didactică on-line și o desfășoară, derulează 

activități de „informare” a elevilor și a părinților, oferă feedback constructiv fiecărui elev. Pe scurt, 

cadrele didactice primesc 8 responsabilități și sarcini de lucru noi și devin operatori de teren pentru 

sondarea situației socio-economice a familiilor elevilor din clasele pe care le coordonează.  

 Articolul 11 al ordinului stabilește că părinții au obligația35 de a asigura accesul și 

participarea elevilor la activitățile de învățare on-line. Cu alte cuvinte, părinții sunt obligați să 

cumpere echipamente și să asigure conectarea gospodăriei la internet…  

Ministerul Educației nu își asumă responsabilitatea pentru asigurarea accesului gratuit la 

educație pentru toții elevii în contextul în care 38% din copiii și tinerii sub 16 ani se află într-o situație 

materială precară care a fost agravată de restrângerea activităților economice. Ministerul Educației 

nu a realizat niciun studiu referitor la necesarul de resurse informatice pentru școlile și profesorii 

din România (deși deține date statistice pe care le-am citat și noi în prezentul raport precum și 

rapoarte la nivel național). Abia la o lună după suspendarea activităților în unitățile de învățământ, 

Ministerul a emis un ordin vag în baza căruia urmează a fi determinată ponderea elevilor care au 

dificultăți în tranziția către un proces educațional care se desfășoară exclusiv online. Astfel, până 

în acest moment Ministerul nu poate implementa un plan cu măsuri concrete pentru sprijinirea 

școlilor, profesorilor și elevilor despre desfășurarea procesului educațional. 

Condiții sanitare în unitățile școlare din România 

 Reluarea activităților educaționale clasice în unitățile școlare din România presupune, 

indiferent de momentul acesteia, existența unor condiții sanitare elementare. Accesul la apă 

curentă, săpun, canalizare, existența serviciilor de salubrizare adecvate, existența unor grupuri 

sanitare interioare clădirii, cu evacuare a dejecțiilor cel puțin într-o fosă septică, ar trebui să devină 

o normă minimă care să asigure igiena zilnică pentru elevi și cadrele didactice ale școlii.  

                                                
34 Concluziile Consiliului din 20 mai 2014 privind formarea eficace a profesorilor (2014/C 183/05), disponibil aici: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(05)&from=EN  
35 Termenul obligație folosind în acest context normativ este cel puțin discutabil. Un ordin de ministru, în calitate de 
act normativ de rang terțiar nu poate impune obligații legale care exced prevederile actelor normative superioare ca 
importanță, în acest caz Codul Familiei. Totodată, instituirea unei obligații legale trebuie însoțită de cel puțin o formă 
de pedepsire care poate fi aplicată în cazurile în care norma legală nu este respectată.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(05)&from=EN
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 Cea mai recentă diagnoză36 realizată la nivel de sistem privind, printre altele, condițiile 

sanitare existente la nivelul unităților școlare din România constata faptul că: „În total, 2.220 de 

școli din România nu dispun de grupuri sanitare în incinta școlii, iar diferența dintre mediul urban 

și cel rural este evidentă: 38% în rural și 7% în urban.”37  

 La nivel național, harta de mai jos ilustrează zonele în care sunt concentrate unitățile 

școlare al căror indice de adecvare al utilităților38 semnalează existența unor condiții precare din 

punct de vedere igienic și sanitar. 

                                                
36 Analiza multidimensională a educației și formării profesionale din perspectiva utilizării datelor în luarea deciziilor 
strategice privind investițiile în infrastructură, este un raport realizat în parteneriat de Banca Mondială și Ministerul 
Educației din România, în cadrul unui Acord de servicii de asistență tehnică pentru luarea unor decizii informate privind 
investițiile în infrastructura de învățământ (proiect finanțat prin POCA, ”Cadrul strategic pentru infrastructura 
educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale - INFRAED”, cod SIPOCA 6). Textul 
analizei este accesibil aici: https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%201_Analiza%20functionala_0.pdf. 
Rezultatele proiectului sunt accesibile aici: http://infraed.ro/rezultate/ 
37 Sursa: Analiza multidimensională a educației și formării profesionale din perspectiva utilizării datelor în luarea 
deciziilor strategice privind investițiile în infrastructură, p. 31 
38 Reproducem aici definiția oficială a indicelui de adecvare a utilităților, așa cum poate fi ea regăsită în rapoartele 
proiectului INFRAED, citat anterior. ”Utilitățile unităților sunt "inadecvate" dacă oricare dintre următoarele șase 
condiții se aplică: (a) unitățile nu au autorizație sanitară, (b) unitățile nu sunt conectate la o sursă de apă autorizată, 
(c) unitățile nu au contract de salubritate, (d) unitățile nu au centrală termică, bazându-se în schimb doar pe 
sobe/șeminee, (e) unitățile nu au grupuri sanitare interioare (doar exterioare), sau (f) unitățile nu sunt conectate la 
sistemul de canalizare sau nu au fosă septică. Toate aceste variabile sunt disponibile în SIIIR. Indicele este normalizat 
la o scală de la 0 la 100, unde 100 semnifică faptul că toate utilitățile sunt considerate inadecvate; astfel cu cât valoarea 
este mai mare, cu atât inadecvarea utilităților este mai mare. La nivelul școlii, harta prezintă punctajul IU pentru fiecare 
școală. La nivelul UAT și județ, hărțile prezintă valoarea medie a IU pentru respectiva UAT sau județ, luând în 
considerare toate școlile.” 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%201_Analiza%20functionala_0.pdf
http://infraed.ro/rezultate/


 

16 
 

Sursa: Captura imagine generată pe site-ul http://sig.forhe.ro/# folosind opțiunea ”heatmap” pentru indicatorul 

”Caracterul adecvat al utilităților”. Legenda: Culoarea roșie indică faptul că majoritatea unităților școlare 

localizate în acea zonă înregistrează valori ridicate ale indicatorului, adică nu dețin utilități adecvate valorii 

minime a standardului măsurat de indicator. Culoarea galbenă indică prezența majoritară a unităților școlare 

care dețin un nivel de adecvare mediu a calității utilităților. Culoarea albastră reprezintă acele zone în care 

majoritatea unităților școlare dețin un nivel de calitate ridicată a utilităților. 

 

 Zona estică a României, cea Sud-Vestică și parțial cea sudică reprezintă, conform datelor 

oficiale citate, zone în care unitățile școlare nu îndeplinesc în majoritatea cazurilor standardul de 

bază în ceea ce privește calitatea utilităților. Majoritatea acestor unități școlare se află în mediul 

rural. Cifrele publicate în raportul citat descriu următoarea situație: 

● 30% dintre școlile din România nu au grupuri sanitare în incinta școlii (în județele precum 

Vaslui sau Botoșani, un elev din trei nu are acces la o toaletă aflată în incinta școlii). Această 

situație afectează aproximativ 230.000 de elevi la nivel național 

● 10% dintre unitățile de învățământ primar și secundar din România nu au acces la un sistem 

de canalizare corespunzător 

● 17% dintre școlile din România (aproximativ una din șase) nu au acces la o sursă autorizată 

de alimentare cu apă, ceea ce înseamnă că școala nu este racordată la un sistem central 

sau utilizează apă dintr-o sursă neautorizată. Județele Suceava (37%), Botoșani (32%) și 

Giurgiu (26%) sunt cele în care această problemă este cea mai frecventă. Aceste școli sunt 

concentrate aproape exclusiv în zonele rurale. 

● 25% din unitățile de învățământ nu dispun de un serviciu organizat de colectare a deșeurilor. 

Dintre acestea, 95% se află în mediul rural. 

● 14% din școlile din România funcționează fără autorizație sanitară. În mediul rural, una din 

cinci școli nu are autorizație sanitară, comparativ cu o școală din douăzeci în mediul urban. 

 

http://sig.forhe.ro/
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Într-o analiză din anul 2019 privind evaluarea condițiilor igienice și sanitare din unitățile 

pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor: școli și grădinițe, realizată pe baza 

completării unor fișe ale școlii de către Direcțiile de sănătate publică județene (DSP) în colaborare 

cu cabinetele medicale din unitățile școlare, rezulta faptul că numeroase unități de învățământ nu 

respectă prevederile legislației. Printre acestea pot fi enumerate aspecte precum: igienizare și 

întreținerea curățeniei; asigurarea apei potabile; aerisirea sălilor de curs; reabilitarea grupurilor 

sanitare; înlocuirea bateriilor deteriorate sau ruginite din grupurile sanitare; dotarea cu centrală 

termică; reparații ale acoperișului și zugrăveli interioare și exterioare; frigider pentru produsele din 

cadrul programului cornul și laptele;  trusă de prim ajutor; lipsă cabinet medical; respectarea 

capacității sălilor de clasă39. Astfel, dintr-un eșantion de 3424 de unități de învățământ la nivel 

național, studiul realizat de DSP constată faptul că 8% dintre ele NU dețineau autorizație sanitară 

de funcționare. Dintre acestea 77% se află în mediul rural. De asemenea doar 15% dintre unitățile 

școlare dețineau un cabinet medical (sau erau arondate unui cabinet medical). Iar dintre acestea 

doar 29% aveau și personal calificat pentru a lucra în cabinetele medicale. Cu alte cuvinte doar 4% 

dintre unitățile școlare investigate dețineau un cabinet medical funcțional în cadrul căruia să fie 

angajat un cadru medical. 

Supra-aglomerarea unităților școlare 

 În România, 10% dintre unitățile școlare sunt supra-aglomerate, numărul locurilor 

disponibile fiind insuficient prin raportare la populația teoretică de vârstă școlară40. Școlile din 

mediul urban sunt mai afectate de această provocare, aproximativ 14% dintre școlile din mediul 

urban fiind supra-aglomerate. O situație cu totul particulară este evidentă la nivelul Municipiului 

București, acesta reprezentând zona cea mai extinsă în care există o majoritate absolută a 

unităților școlare supra-aglomerate. 

                                                
39 Detalii aici: http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2014/12/Sinteza-date-cond.ig_.sanitare-scoli-
2019.pdf  
40 Sursa: Analiza multidimensională a educației și formării profesionale din perspectiva utilizării datelor în luarea 
deciziilor strategice privind investițiile în infrastructură, p.17 

http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2014/12/Sinteza-date-cond.ig_.sanitare-scoli-2019.pdf
http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2014/12/Sinteza-date-cond.ig_.sanitare-scoli-2019.pdf
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Supra-aglomerarea spațiilor școlare afectează mai mult unitățile de învățământ de nivel 

liceal, decât pe cele de învățământ primar. De asemenea, trebuie observat faptul că există 

numeroase cazuri, în special în zona Moldovei, în care supra-aglomerarea școlară este suprapusă 

cu calitatea precară a utilităților școlilor. Chiar dacă supra-aglomerarea nu reprezintă un fenomen 

amplu, la nivelul sistemului educațional, ea afectează cu precădere elevii din județele Botoșani, 

Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Ilfov și din Municipiul București. Din perspectiva educațională supra-

aglomerarea are efecte negative asupra rezultatelor școlare, este un factor care determină 

repetenția sau abandonul școlar. Din perspectivă epidemiologică însă, supra-aglomerarea este un 

factor fundamental în procesul de răspândire a SARS - CoV - 2 și ar trebui considerată o problemă 

majoră pe care politicile educaționale pe termen mediu și lung să o abordeze. 

Măsuri privind anul școlar la nivel european 

 Răspunsul țărilor europene în contextul pandemiei de SARS - CoV - 2 a fost aproape în 

unanimitate de închidere a școlilor în încercarea de a opri răspândirea bolii, continuarea activității 

având loc în cele mai multe cazuri exclusiv online. În harta de mai jos, actualizată pe data de 

16.04.2020, se poate observa că țări precum Portugalia și Muntenegru au închis definitiv școlile 

din învățământul preuniversitar în acest an școlar, iar mai recent Italia și Spania au luat decizii 

Sursa: Captura imagine generată pe site-ul http://sig.forhe.ro/# folosind opțiunea ”heatmap” pentru 

indicatorul ”Capacitatea unității”1. Legenda: Culoarea roșie indică faptul că majoritatea unităților școlare 

localizate în acea zonă înregistrează valori ridicate ale indicatorului capacității școlare, adică acomodează 

un număr mai mare de elevi decât capacitatea lor teoretică. Culoarea galbenă indică prezența majoritară a 

unităților școlare care sunt subutilizate, adică acomodează mai puțini elevi decât capacitatea lor. Culoarea 

albastră reprezintă acele zone în care majoritatea unităților școlare înregistrează o valoare.echilibrată, 

optimă a indicatorului 

http://sig.forhe.ro/
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similare. De asemenea, numeroase țări au închis școlile pe termen nedefinit. Restul au preconizat 

închiderea școlilor fie până la finalul lunii aprilie, fie până în prima parte a lunii mai, fie până la 

jumătatea lunii mai. Singurele excepții care au păstrat școlile primare și gimnaziale deschise însă 

la o capacitate redusă sunt Suedia, țară care a avut o altă strategie de gestionare a pandemiei41 și 

Islanda. Există însă o mare probabilitate ca cele mai multe țări să țină școlile închise până la finalul 

anului școlar, iar acest scenariu este începând cu 27 aprilie valabil și în cazul României. Acolo unde 

cursurile au fost reluate, participarea copiilor la cursuri nu este obligatorie și este limitată la un 

număr redus de elevi pe clasă, în regim alternativ. 

 
Sursa: Captura imagine generată pe site-ul https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/impact-covid-19-closure-education-systems-europe_en cu scopul de a ilustra deciziile 

de închidere a școlilor din țările europene. 

 Subliniem că este vorba, în toate cazurile, de închiderea spațiilor fizice ale unităților de 

învățământ. Peste tot în Uniunea Europeană și în alte state afectate de pandemie, anul școlar 

continuă online, activitățile educaționale fiind adaptate acestui mediu de transmitere a 

informației. 

                                                
41 Detalii aici: https://www.bbc.com/news/world-europe-52395866 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/impact-covid-19-closure-education-systems-europe_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/impact-covid-19-closure-education-systems-europe_en
https://www.bbc.com/news/world-europe-52395866
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3. Recomandări 

 

Principala strategie utilizată la nivel global pentru încetinirea și, în perspectivă, stoparea 

răspândirii SARS - CoV - 2, a fost impunerea măsurilor de distanțare socială, izolare și, în cazuri de 

răspândire endemică comunitară de instituire a carantinei stricte în comunitățile afectate. 

România a conceput și implementat planuri de acțiune similară care au avut ca rezultat, până în 

prezent, atenuarea creșterii exponențiale a numărului de cazuri și, în perspectivă, reducerea 

treptată a răspândirii virusului. În acest context, redeschiderea unităților școlare reprezintă una 

dintre principalele provocări. Unitățile școlare sunt aglomerări de persoane relativ mari, a căror 

funcționare determină creșterea aglomerării în spațiile proxime școlii și sporirea interacțiunilor 

între indivizi. Pentru pre-școlari și elevii din ciclul primar și, parțial, pentru cei din ciclul gimnazial, 

deplasarea către și dinspre școală presupune implicarea cel puțin a încă unei persoane care 

însoțește copilul. 

Unitățile școlare sunt spații închise, în care elevii interacționează atât între ei cât și cu cadrele 

didactice și personalul administrativ. Mai mult, în unitățile școlare există numeroase suprafețe 

susceptibile atingerii comune, de la mobilierul școlar, la clanțele ușilor până la recuzita didactică 

(cretă, carioci, indicatoare etc.).  

Propunerile noastre pornesc de la observațiile statistice anterioare precum și de la observațiile 

comune enunțate. Astfel, propunem, o abordare structurată cronologic pe termen scurt și 

mediu/lung. Termen scurt se referă la acest an școlar (până în septembrie); termen mediu se 

referă la următorul an școlar în care exista deja prognoze ca e posibil sa trecem din nou printr-o 

perioada de suspendare a cursurilor. O certitudine este că anul școlar viitor să nu poată fi început 

în septembrie în condițiile clasice / tradiționale. Vor fi necesare impunerea unor restricții, 

distanțare socială și utilizarea unor dispozitive medicale (precum măștile faciale). Suntem 

conștienți de faptul că în practică fiecare propunere de mai jos rămâne o idee. Pe de altă parte, 

considerăm că politicile publice sunt doar niște idei care au fost preluate și implementate de 

organizațiile administrative cu rol decizional care dețin și exercită puterea politică. 

 

Scopul propunerii noastre este acela de a oferi actorilor organizaționali interesați un punct de 

pornire în formularea unei Strategii care să asigure reluarea funcționării sistemului educațional. 

Obiectivele propunerii noastre sunt: 

1. Să asigurăm un cadru de politici educaționale și practici care să asigure în continuare 
menținerea răspândirii SARS - CoV - 2 în parametrii actuali pentru a nu pune în pericol sănătatea 
elevilor, a familiilor acestora, a cadrelor didactice și a personalului tehnic, auxiliar al școlilor. 

2. Să asigurăm un cadru de politici educaționale și practici care să nu adâncească și mai mult 
inegalitățile existente în cadrul sistemului educațional. 
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Măsuri pe termen scurt 

1. Asumarea la nivelul organizațiilor guvernamentale, în special la nivelul Ministerului Educației, 
a unei perspective realiste, bazate pe date și dovezi științifice. Abordarea situației curente ar 
trebui să fie una mai degrabă centrată pe activități de planificare și gestionare a viitorului. 

2. Anularea Evaluării Naționale, examen cu miză mare pentru elevii din România, care 
contribuie la segregarea pe criterii socio-economice între licee și la consolidarea 
inegalităților educaționale. Indiferent de conținutul examenului, trebuie avut în vedere 
stresul generat de pandemia SARS - CoV - 2, perioada de auto-izolare (în cazul anumitor zone 
de perioada de carantină strictă impusă de autorități), expunerea la îmbolnăvire sau chiar 
îmbolnăvirea membrilor familiei elevilor; de reducerea veniturilor sau pierderea locului de 
muncă, precum și de situația generată de lipsa unei politici coerente care să asigure acces la 
resurse de învățare. Mediile la Evaluarea Naționale obținute de elevii din mediul rural sunt, 
într-o situație normală, cu 1,6 puncte mai scăzute decât cele ale colegilor din mediul urban 
(deși între mediile claselor V-VIII nu există diferențe majore în funcție de mediul de 
rezidență). Mai mult, un sfert dintre elevii din mediul rural nu obțin medii la Evaluare 
Națională peste nota 4. Decalajul rural - urban se va mări în acest an, ca urmare a unei 
eventuale decizii de susținere a Evaluării Naționale, iar șansele elevilor din mediul rural de a 
putea continua cariera educațională la nivel secundar vor fi diminuate considerabil. 
Propunem utilizarea, în acest an școlar, a valorii Mediei mediilor obținute în clasele V-VIII pe 
care o considerăm un criteriu mult mai echitabil pentru înscrierea la liceu. Reamintim faptul 
că, potrivit Legii Educației Naționale până în clasa a X-a învățământul este obligatoriu 
(conform Articolului 16 din Legea 1/2011 a Educației naționale, clasele a XI-a și a XII-a vor 
deveni obligatorii începând cu anul 2020). Un astfel de sistem ar putea genera efecte 
pozitive precum formarea unor clase mixte socio-economic care produc, atât pentru elevii 
din medii dezavantajate cât și pentru cei din medii avantajate, rezultate bune, prin 
comparație cu situația actuală a claselor (și unităților școlare) segregate pe criterii de 
performanță școlară și, implicit, profil socio-economic al familiei. Reamintim în acest context 
Ordinul cadru nr 6.134/21.12.2016 care recunoaște existența situațiilor de segregare și 
propune o metodologie de identificare și soluționare a acestora. 

3. Anularea examenului de Bacalaureat. Țări mult mai dezvoltate și cu pondere a populației 
sărace mai scăzută decât România precum Franța și Olanda au anulat examenele de 
Bacalaureat și au decis utilizarea mediei notelor obținute în timpul liceului pentru a acorda 
acestei promoții diploma de bacalaureat. Valoarea diplomei de bacalaureat este aceea că 
permite accesul la un nivel educațional mai înalt, cel terțiar universitar sau non-universitar. 
Universitățile din România, în baza autonomiei universitare, utilizează proceduri proprii 
pentru admitere, care nu sunt bazate exclusiv pe notele propriu-zise de la Bacalaureat. 

4. Păstrarea școlilor închise până în septembrie. Încheierea situației școlare este posibilă în 
diferite formule. Cea mai simplă este utilizarea notelor acordate înainte de închiderea școlii 
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și completarea acestora cu o formă de evaluare continuă bazate pe activitățile derulate 
online sau sub forma temelor pentru acasă, după decretarea stării de urgență.42 

5. Remedierea minimală a condițiilor sanitare din unitățile școlare cunoscute și inventariate deja 
cu deficiențe majore. Asigurarea unei surse de apă curentă, a unor grupuri sanitare interioare 
precum și a consumabilelor necesare igienei minime (săpun, dezinfectant pentru mâini, 
dezinfectant pentru suprafețe) trebuie să reprezinte o prioritate în perioada imediat 
următoare. 

6. În paralel cu măsurile în domeniul educațional, recomandăm ajustarea beneficiilor din 
asigurări sociale și din asistență socială la nivelul coșului minim pentru un trai rezonabil43. 
Acordarea de sprijin financiar pentru locuire decentă (locuințe sociale accesibile, sprijin 
pentru plata, sprijin pentru chirii) reprezintă, de asemenea, măsuri care sunt în legătură 
directă cu accesul și participarea la educație.  

Măsuri pe termen mediu/lung 

1. Formularea unei noi metodologii de evaluare pentru examenele naționale. Momentele de 
întrerupere a activităților clasice în unitățile școlare sunt aproape o certitudine pentru 
viitorul apropiat. Evaluarea Națională și Bacalaureatul trebuie să poată fi susținute și în alt 
fel decât cel de până acum. Propunem dezvoltarea unei metodologii de evaluare bazată pe 
principiul evaluării continue a competențelor dobândite de elevi în parcursul lor educațional.  

2. Adaptarea curriculum-ului actual la cerințele unei evaluări continue, de parcurs. Modificarea 
planurilor cadru, a curriculum-ului sau a conținuturilor este un proces îndelungat și 
consumator de resurse. În orizontul de timp al următorului an școlar o astfel de modificare 
nu este realistă, ea poate fi avută în vedere ca măsură de politică educațională pe termen 
lung. 

3. Evaluările naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a alături de implementarea și utilizarea 
portofoliului educațional al elevilor, prevăzută de Legea Educației Naționale, pot constitui o 
bază solidă pentru noul sistem de evaluare. De asemenea, metodologia de organizare a 
acestor evaluări poate fi îmbunătățită și extinsă și la nivelul altor ani școlari. Extinderea poate 
fi pilotată în anul școlar următor și apoi generalizată în anii școlari viitori. 

4. Investiții pentru rezolvarea problemelor sanitare ale școlilor. Aceste unități școlare sunt 
cunoscute și localizate geografic astfel încât realizarea cu prioritate a acestor investiții nu 
necesită alocarea unor resurse suplimentare. 

5. Formularea unei strategii și implementarea acesteia pentru a asigura din luna septembrie a 
acestui an acces universal la servicii medicale minimale la nivelul unităților școlare. Triajul 
epidemiologic minimal, echiparea gratuită a elevilor, cadrelor didactice și a personalului 
administrativ cu măști faciale precum și derularea unor cursuri de instruire destinate 

                                                
42 Suntem conștienți de redundanța acestei propuneri. Totuși o menținem, în condițiile în care ne dorim să păstrăm 
textul original. 
43 Decizia nr. 7/2018 privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil 
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acestora cu privire la aplicarea normelor minime de igienă sunt condiții necesare pentru a 
putea relua, în condiții de siguranță, activitățile școlare tradiționale. 

6. Construcția, implementarea și reglementarea unui cadru care să instituie obligativitatea 
utilizării unui instrument on-line pentru a asigura „dublarea” activităților educaționale 
tradiționale la nivelul unităților școlare. Utilizarea diferitelor platforme sau servicii existente 
care permit interacțiunea sincronă sau asincronă între elevi și cadrele didactice trebuie să 
devină, în următorul an școlar obligatorie. Ministerul Educației deține platforma resursă 
digital.educred.ro, iar versiunile digitale ale manualelor sunt disponibile public pe 
manuale.edu.ro. Condițiile minimale pentru transferul, pe parcursul următoarelor luni, spre 
o infrastructură care să dubleze și să susțină on-line procesul educațional tradițional există. 
În continuarea lor, Ministerul are obligația de a susține tehnic și cu echipamente necesare 
unitățile școlare pentru a-și dezvolta infrastructura necesară, adaptată nevoilor specifice ale 
comunității pe care o deservește. În plus Ministerul Educației are obligația de a susține 
eforturile cadrelor didactice de adaptare a conținutului educațional la cerințele 
instrumentelor on-line. În scenariul în care școlile vor mai trece prin perioade de suspendare 
a activității, cadrele didactice, dacă au nevoie, trebuie să poată accesa fizic resursele tehnice 
aflate la nivelul școlilor. 

7. Susținerea cadrelor didactice pentru dobândirea unui nivel de bază al competențelor tehnice 

și de tehnologia informației necesare utilizării instrumentelor on-line în procesul educațional. 

Programele de formare destinate cadrelor didactice ar trebui să fie finanțate prioritar de 

către Ministerul Educației în perioada următoarelor luni. O altă necesitate este evaluarea 

nivelului de competențe digitale ale cadrelor didactice și furnizarea de servicii de mentorat 

/ tutoriat specializat pe diferite nivele de dificultate și pentru nivele de învățământ cu scopul 

dezvoltării de abilități digitale specifice, necesare desfășurării procesului educațional.  

8. Reactivarea și extinderea rețelei de mediatori sanitari cel puțin, într-o primă fază, în 

comunitățile cunoscute aflate în risc de sărăcie (ex. zone urbane sau rurale marginalizate). 

Mediatorii sanitari au mai funcționat în cadrul sistemului educațional la începutul anilor 

2000. Rolul acestora poate fi esențial în popularizarea măsurilor preventive în cadrul 

comunității școlare, dar și în cadrul mai larg al comunității. 

9. Implementarea unui protocol de identificare și urmărire a cazurilor suspecte de infecție în 

rândul populației școlare cu Direcțiile de Sănătate Publică. Acest protocol ar trebui să 

specifice măsurile concrete și organizațiile responsabile de implementarea acestora pentru 

a putea identifica cât mai devreme și a putea gestiona cât mai rapid eventualele infecții ce 

pot fi detectate în rândul personalului școlii, dar și al elevilor sau familiilor acestora.  

10. Implementarea unor soluții pentru a rezolva problema supra-aglomerării spațiilor școlare. 

Reluarea activităților școlare se face în prezent prin reducerea numărului de elevi dintr-o 

clasă și participarea acestora alternativă la ore. În școlile supra-aglomerate un astfel de 

proces este imposibil de aplicat. În București există școli care derulează activitățile școlare și 

în 3 schimburi zilnice, derulând ore în spații improvizate cum ar fi containere sau săli de sport. 

Măsuri ce pot fi luate în sensul limitării numărului maxim de elevi pentru o clasă, chiar atunci 
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când au fost explicit menționate în Legea Educației Naționale, nu au putut fi aplicate strict 

până în prezent. Pentru anul școlar următor, la nivelul localităților urbane care au unități 

școlare supra-aglomerate trebuie implementată o metodologie de redistribuire a spațiilor 

fizice de învățare între școlile sub-utilizate și cele supra-aglomerate. Este posibil, de exemplu, 

ca unele clase dintr-o școală supra-aglomerată să fie mutate în spații disponibile la alte 

unități școlare care nu le utilizează.  

11. Elaborarea și implementarea generalizată la nivel de sistem a unor programe de sprijin 

destinate elevilor și familiilor în funcție de nevoile specifice ale acestora. Programele 

existente, precum „Cornul și Laptele”, „Școală după Școală”, „Euro 200”, precum și bursele 

educaționale de diferite tipuri acordate de către administrația publică locală trebuie să fie 

evaluate și îmbunătățite. Prin redistribuirea unor resurse financiare între aceste programe 

poate fi crescută eficiența lor. Modificarea criteriilor de includere în cadrul acestor programe 

naționale în vederea lărgirii numărului de beneficiari posibili reprezintă o prioritate pentru 

îmbunătățirea acestor programe.  

12. Realizarea unei evaluări psihologice a efectelor pe care perioada de închidere a școlii și izolare 

socială  le-au produs asupra elevilor. La reluarea cursurilor testarea cunoștințelor nu este 

suficientă, fiind necesară realizarea unei evaluări a contextului familial al fiecărui elev, dar și 

a stării psihologice a acestuia. Obiectivul acestor evaluări este stabilirea unor planuri 

individualizate de sprijin și consiliere pentru fiecare elev. Aceste planuri pot fi elaborate cu 

sprijinul serviciilor publice de asistență socială (SPAS) și al personalului Centrelor Județene 

de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE, respectiv CMBRAE pentru municipiul 

București). Personalul CJRAE / CMBRAE și cel al SPAS trebuie suplimentat, cu precădere în 

zonele dezavantajate socio-economic. 

13. Suplimentarea pentru clasele de nivel primar și gimnazial a personalului didactic și de 

consiliere psiho-pedagogică. Pentru implementarea planurilor de sprijin personalizat pentru 

elevi, recomandăm suplimentarea personalului didactic prin realizarea unor echipe mixte 

care să lucreze cu copii în timpul activităților educaționale.  

14. Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii furnizate la nivel comunitar de sprijin al familiilor 

vulnerabile: acces la servicii de îngrijire, asistență medicală comunitară, locuințe sociale sau 

chirii subvenționate, măsuri de sprijin educațional. Aceste servicii pot fi oferite de echipe 

comunitare care cuprind specialiști educaționali, asistenți sociali, asistenți medicali, 

mediatori sanitari, logopezi, psihologi, consilieri din cadrul AJOFM. 

 


