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Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 5, anul 10, săptămâna 31 ianuarie – 6 februarie 2022 

 

Cuprins: 

 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 MOL România și Fundația pentru Parteneriat oferă finanțare în valoare de peste 840.000 de 

lei pentru proiecte de mediu prin programul Spații Verzi 

 Apel pentru ONG-uri: Se pot înscrie timp de trei saptămâni în programul gratuit Accelerator 

ONG 
 76% dintre copii sunt certați la școală, 56% dintre părinți își pedepsesc copiii - Salvați Copiii 

extinde programul ”Să fim prieteni – Fără bullying” în 15 grădinițe- 

 Concurs de creație literară și teatrală pentru tineri, anunțat de Primăria Municipiului București, la 

170 de ani de la nașterea dramaturgului Ion Luca Caragiale 

 Educația românească, sub bisturiul OCDE într-o analiză economică a situației din țară: stagnare la 

un nivel redus în ultimii ani, nivelul analfabetismului ar putea crește  

 Radiografia Bucureștiului, făcută de Cosmina Simiean: „Asistatul trebuie să mănânce. Este 

prețul pe care democrația trebuie să îl plătească pentru liniștea socială” 

 ULTIM APEL: Nu uitati de chestionarul aferent Buletinului nr. 3/2022. Așteptăm cu 

încredere părerile dumneavastră! 

 

 

  

       
Noutăți  
 

 Lista unităților de învățământ preuniversitar care au răspuns invitației de participare 

la Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar [înregistrări valide până 

în data de 27.01.2022] 

 

Data publicării: 28.01.2022 
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Publicăm lista unităților de învățământ preuniversitar care au răspuns invitației de participare 

la Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) - înregistrări valide până 

în data de 27.01.2022. 

 

Context statistic: 

 Intenții de participare depuse: 3.857 (dintre acestea, 332 au fost înregistrări duplicate, 

iar 6 - înregistrări fictive) 

 Solicitări neeligibile: 30 (27 de unități de invățământ fără nivel gimnazial, un palat al 

copiilor și două unități de învățământ private) 

 Intenții de participare valide (după verificarea codurilor SIIIR și eliminarea solicitărilor 

neeligibile): 3.489. 

În vederea stabilirii listei finale a unităților de invățământ eligibile, inspectoratele școlare județene 

și Inspectoratul Școlar al Municipiului București verifică la ora actuală corectitudinea datelor 

transmise. 

 

Într-o primă etapă, până la finalul lunii martie 2022, 750 de unități de învățământ din lista 

finală vor beneficia de finanțare. 
 Alte informații privind derularea PNRAS sunt publicate - https://www.edu.ro/PNRR 

sursa: https://edu.ro/lista_unitati_invatamant_eligibile_PNRAS 

 

 

 Participarea României la inițiativa UNESCO privind stabilirea de ținte specifice 

pentru monitorizarea progresului în educație până în anul 2030 

 

Data publicării: 24.01.2022 

 

În baza Cadrului de acțiune Educația 2030, UNESCO a lansat inițiativa, adresată statelor sale 

membre, de stabilire de ținte naționale pentru monitorizarea progresului în educație până în anul 

2030. Procesul a fost coordonat de Institutul de Statistică al UNESCO și de Raportul Global de 

Monitorizare a Educației (Raportul GEM). Rezultatele acestei inițiative se regăsesc în raportul de 

sinteză lansat în contextul Zilei internaționale a educației.  

 

► Documentul este disponibil la: https://en.unesco.org/gem-

report/node/3617 
 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Lista_unitati_invatamant_raspuns_invitatie_participare_PNRAS_0.pdf
https://edu.ro/lista_unitati_invatamant_eligibile_PNRAS
https://en.unesco.org/commemorations/educationday
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Ministerul Educației susține pe deplin această inițiativă ca proces esențial de consolidare a 

angajamentului României față de agenda mondială în educație și de mobilizare a acțiunii necesare 

pentru realizarea acestui deziderat. Cu această ocazie, a fost reconfirmată alinierea agendei 

naționale la cele de la nivel european, regional și global. 

 

În acest context, România, alături de alte state membre ale Uniunii Europene, a decis să se raporteze 

la țintele noului Cadrul strategic pentru cooperare în domeniul educației și formării, pentru 

perioada 2021-2030, adoptat în februarie 2021. 

 

Demersul UNESCO va permite centrarea monitorizării pe progresul realizat pentru atingerea 

Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 4 (ODD4). Totodată, tema se va afla și pe agenda Forumului 

Politic de Nivel Înalt, din iulie 2022. 
sursa: https://edu.ro/participarea-rom%C3%A2niei-la-ini%C8%9Biativa-unesco-privind-stabilirea-de-%C8%9Binte-

specifice-pentru 

 

 

 

 MOL România și Fundația pentru Parteneriat oferă finanțare în valoare 

de peste 840.000 de lei pentru proiecte de mediu prin programul Spații 

Verzi 

  
Miercurea Ciuc, 28 ianuarie 2022 – MOL România și Fundația pentru Parteneriat lansează cea 

de-a 16-a ediție a Programului Spații Verzi, o inițiativă de responsabilitate socială, prin intermediul 

căreia susțin proiecte al căror scop este să stimuleze implicarea copiilor şi a tinerilor în inițiative de 

protejare a mediului. În premieră, asociațiile non-guvernamentale pot obține finanțare și pentru o 

nouă categorie, Permacultură în zone urbane, care vizează dezvoltarea agriculturii durabile în 

mediul urban. Pentru ediția de anul acesta a programului, MOL România oferă finanțare în valoare 

de peste 840.000 de lei, iar asociațiile pot depune cereri de finanțare până pe data de 24 februarie 

2022. 

 

„Programul Spaţii Verzi, cea mai veche platformă de CSR a MOL România, îşi continuă parcursul 

de succes şi se înnoiește cu o nouă componentă, care întărește viziunea noastră în ce privește 

sustenabilitatea și respectul față de mediu. Suntem încrezători că prin acest program reușim să 
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oferim nu doar sprijin acelor proiecte care pot avea o contribuție însemnată pentru o agricultură 

urbană durabilă, ci și să educăm și să formăm o nouă generație de tineri responsabili față de 

mediul înconjurător”, a declarat Camelia Ene, CEO & Country Chairman al MOL România. 

Organizațiile de mediu interesate pot depune cereri de finanțare pentru proiecte care se încadrează 

într-una dintre cele două componente ale programului, Permacultură în Zone Urbane și Arii 

Naturale Protejate. 

 

Pentru componenta Arii Naturale Protejate sunt eligibile proiectele care își propun să promoveze 

și să crească gradul de conștientizare în ce privește ariile protejate din România, cu scopul ca 

acestea  să aibă un nivel ridicat de acceptare în rândul comunităților prin intermediul implicării 

acestora, precum și a ONG-urilor și școlilor. 

 

În cadrul componentei nou lansate, Permacultură în Zone Urbane, sunt eligibile proiecte care 

promovează conceptul de permacultură și reușesc să aibă o contribuție importantă în dezvoltarea și 

implementarea unor proiecte de agricultură durabilă, regenerativă, în orașe și în zone extravilane, 

prin implicarea comunităților locale, în acord cu principiile pe care permacultura le promovează. 

Proiectele selectate în cadrul componentei Permacultură în Zone Urbane pot primi o finanțare de 

maximum 50.000 de lei/proiect, în timp ce pentru proiectele din componenta Arii Naturale 

Protejate aceasta va fi în cuantum de maximum 35.000 de lei/proiect. 

 

(...) Noutăți în cadrul Programului Spații Verzi 2022 
Față de ediția anterioară a programului, finanțarea acordată proiectelor din cadrul componentei Arii 

Naturale Protejate a fost majorată de la 26.000 de lei/proiect la 35.000 de lei/proiect. 

În contextul pandemiei de coronavirus, componenta Spații Verzi Urbane a programului a fost 

suspendată din cauza faptului că proiectele aveau prevăzute preponderent activități care vizau 

implicarea unor grupuri mari de copii şi tineri. În locul acesteia a fost introdusă o componentă 

nouă, Permacultură în zone urbane, care vine în sprijinul dezvoltării agriculturii durabile în orașe 

și în zone extravilane, prin implicarea comunităților locale. Permacultura este o metodologie cu 

ajutorul căreia pot fi concepute habitate umane integrate, în armonie cu cele naturale, rezultând un 

teritoriu utilizat de o comunitate, care construiește și se dezvoltă integrându-se armonios în mediu, 

imitând formele și modul de relaționare din microclimatul în care trăiește. Totodată, aduce 

împreună grădinari urbani și consumatori pentru a servi acestui scop. 

Mai multe detalii despre program pot fi găsite pe site-

ul www.spatiiverzi.org.ro, www.molromania.ro, respectiv www.repf.ro 
sursa: www.stiriong.ro, 28 ian 2022 

 

 Apel pentru ONG-uri: Se pot înscrie timp de trei 

saptămâni în programul gratuit Accelerator ONG 

 

http://www.spatiiverzi.org.ro/
http://www.molromania.ro/
http://www.repf.ro/
http://www.stiriong.ro/
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București, 27 ianuarie 2022 – Asociația Young Initiative și Fundația World Vision România 

anunță deschiderea etapei de înscriere în programul de dezvoltare organizațională Accelerator 

ONG. Lansarea apelului a avut loc în cadrul unui eveniment online la care au luat parte 

reprezentanți ai sectorului non-profit din întreaga țară, iar ONG-urile care vor dori să beneficieze de 

program vor putea aplica timp de aproximativ 3 săptămâni. 

 

Programul Accelerator ONG este o componentă esențială a proiectului “Acceleratorul de 

Sustenabilitate pentru ONG-uri”, derulat de Asociația Young Initiative și Fundația World Vision 

România cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, 

Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a crește 

capacitatea organizațiilor non-profit din România de a implementa procese de dezvoltare 

organizațională care să ducă la un impact sporit în comunitate. 

Prin programul Accelerator ONG, 24 de ONG-uri din România active în mediul rural și urban mic 

sau în domenii precum tineret, mediu, drepturile omului și educație civică vor fi susținute în mod 

direct prin sesiuni de mentorat și coaching pentru a dezvolta cele mai potrivite strategii de creștere 

și transformare organizațională. 

Programul va avea o durată de 16 luni, timp în care organizațiile beneficiare vor trece printr-o 

evaluare organizațională, vor dezvolta un plan de dezvoltare organizațională, și vor pune în aplicare 

obiectivele agreate împreună cu coach-ul dedicat, în vederea dezvoltării unei activități sustenabile 

cu impact în comunitate și rezultate pe termen lung. 

 

“Una dintre cele mai mari provocări ale ONG-urilor din România este legată de sustenabilitatea 

acestora, iar prin programul de Accelerator intenționăm să oferim asistență complexă și de lungă 

durată pentru a sprijini beneficiarii să ajungă la următorul nivel de dezvoltare organizațională, cu 

beneficii vizibile și concrete în comunitățile în care activează. Suntem foarte bucuroși că am reușit 

să aducem împreună o echipă extraordinară de experți care au nu doar cunoștințe teoretice, cât 

mai ales practice și care își vor pune experiența la dispoziția ONG-urilor beneficiare pentru ca 

acestea să aibă un impact sporit.” , a spus Răzvan-Victor Sassu, Președinte Asociația Young 

Initiative, Manager proiect ,,Acceleratorul de Sustenabilitate pentru ONG-uri”. 

 

Complementar intervenției directe, organizațiile participante la program vor beneficia de o 

componentă de învățare prin pilotarea a trei cursuri în format MOOC (Massive Open Online 

Course) dezvoltate în cadrul proiectului, pe tematici precum: Reziliență Organizațională, 

Comunicare Nonprofit, Bună Guvernanță. Mai mult decât atât, vor avea ocazia să devină parte 

dintr-o comunitate online de învățare unde vor putea face schimb de bune practici și învăța unii de 

la alții. Întregul proces de transformare organizațională se va adapta la nevoile și capacitatea 

fiecărei organizații, iar toate obiectivele și sarcinile vor fi stabilite de comun acord.  

”Dorim să oferim un pachet de servicii integrat și personalizat, ce va ajuta organizațiile 

participante să își crească reziliența și capacitatea organizațională. Deși prin programul 

Acceleratorul de ONG-uri vom lucra intens cu cele 24 de organizații selectate pentru o perioada de 

16 luni, proiectul își propune să dezvolte instrumente ușor de utilizat, ce pot fi adaptate profilului 

oricărei organizații din România, pentru a sprijini procesul de accelerare a sustenabilității 

societății civile din România.”, a spus Mădălina Manea, expert tehnic și coordonator de activități 

din partea fundației World Vision România. 



 

RENINCO - Buletin Informativ nr.5, anul 10, saptamana 31 ianuarie – 6 februarie 2022 

 

 

 

 

P
ag

e6
 

Organizațiile ce doresc să beneficieze de programul de dezvoltare organizațională Acceleratorul de 

ONG-uri se pot înscrie în etapa de selecție în perioada 26 ianuarie 2022 – 16 februarie 

2022. Informațiile despre apelul de înscriere se găsesc pe website-ul proiectului 

la www.accelerator-ong.ro/apel-selectie-onguri. Înscrierea în program se realizează prin 

completarea unui formular de autoevaluare a dezvoltării organizaționale , urmat de completarea 

formularului de înscriere în program.. Organizațiile aplicante vor fi evaluate de către experți în 

sectorul ONG, cu o vastă experiență în dezvoltarea sectorului non-profit din România, iar 

rezultatele finale vor fi publicate la începutul lunii martie. 

Mai multe informații despre programul Accelerator ONG pot fi obținute atât pe site-ul 

proiectului  https://www.accelerator-ong.ro/ , cât și prin contactarea organizatorilor la adresa de e-

mail anamaria_motateanu@wvi.org 
sursa: www.stiriong.ro, 27 ian 2022 

 

 

 76% dintre copii sunt certați la școală, 56% dintre părinți își pedepsesc 

copiii - Salvați Copiii extinde programul ”Să fim prieteni – Fără bullying” 

în 15 grădinițe- 
  

București, 24 ianuarie 2022: Datele centralizate de Salvați Copiii România pe parcursul anului 

2021 arată că 22% dintre copii sunt expuși abuzului verbal și limbajului violent în mediul școlar. 

Un procent ridicat dintre copii - 76% - spun că profesorii îi ceartă atunci când greșesc, ceea ce arată 

prevalența metodelor pedagogice critice și punitive, în detrimentul sprijinului activ acordat elevilor 

în procesul de învățare și comunicare. 

Abuzul fizic asupra copilului în familia de proveniență este asociat semnificativ cu comportamente 

de tip bullying între copii în școală, în condițiile în care 56% dintre părinți au declarat că-și 

pedepsesc copiii dacă greșesc. 

Expuși la violența adulților, copiii învață violenta. Excluderea din grup, izolarea socială, 

amenințarea cu violența fizică și/sau umilirea, violența fizică și distrugerea bunurilor personale, 

interdicția de a vorbi/interacționa cu un alt coleg, răspândirea de zvonuri cu caracter denigrator sunt 

comportamente specifice de bullying cu care copiii se întâlnesc frecvent în mediul școlar. 

 

Încă din 2016, Salvați Copiii România atrăgea atenția asupra extinderii fenomenului de bullying, 

dacă nu se iau măsuri complexe pentru reducerea violenței din școli. Primul studiu național cu 

privire la fenomenul de bullying în școlile românești, lansat de Salvați Copiii în 2016, arăta că: 

·       73% dintre elevi au fost martorii unei situații de bullying în mediul școlar; 

·       3 din 10 copii sunt excluși în mod constant din grupul de colegi; 

·       3 din 10 copii sunt amenințați cu bătaia sau lovirea de către colegi; 

·       1 din 4 copii a fost umilit în fața colegilor. 

În urma acestor analize de context, Organizația Salvați Copiii România a dezvoltat o serie de 

intervenții focusate, cu scopul de a diminua fenomenul bullying-ului, testând grupul de acțiune 

antibullying în școli și contribuind major la adoptarea normele metodologice de aplicare a Legii 

împotriva violenței psihologice – bullying-ului. 

 

Începând cu luna februarie 2020, Organizația Salvați Copiii România implementează, în parteneriat 

cu Salvați Copiii Danemarca și The Mary Foundation, un program complex de prevenire a bullying-

http://www.accelerator-ong.ro/apel-selectie-onguri
https://www.accelerator-ong.ro/
mailto:anamaria_motateanu@wvi.org
http://www.stiriong.ro/
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ului, care face din relațiile pozitive dintre copii-copii și copii-adulți o prioritate, creând pentru toți 

actorii implicați oportunități de a participa și de a acționa. 

Programul ”Să fim prieteni – Fără bullying în grădinițe” este bazat pe metodologia Free of 

Bullying și a fost construit pornind de la premisa, validată științific de cele mai recente studii 

internaționale, potrivit căreia un puternic simț al comunității și relațiile pozitive dintre copii previn 

excluderea și bullying-ul. 

 

 Studiile arată că, desi bullyingul este 

un fenomen vizibil în școli, specialiștii care lucrează cu preșcolarii pot observa primele semne de 

bullying de la vârste foarte mici. Încă de la vârsta de 3 ani, în relațiile dintre copii se întâlnesc 

comportamente de excludere socială – ignorare, eliminare din joc, condiționarea prieteniilor. 

(Helgesen, M.B. Mobbing i barnehagen. Et sosialt fenomen, 2014). 

 

PROGRAMUL PILOT DERULAT DE SALVAȚI COPIII ÎN GRĂDINIȚE: 

COMPORTAMENTELE DE EXCLUZIUNE SOCIALĂ S-AU REDUS LA 7% 
În perioada februarie 2020 – iunie 2021, Salvați Copiii a pilotat programul ”Să fim prieteni – Fără 

bullying în grădinițe” în 5 grădinițe din București, dezvoltând competențele specialiștilor din 

unitățile de învățământ, informând și implicand părinții și distribuind materiale educaționale 

specifice metodologiei către 450 de copii. 

Analiza impactului proiectului pilot demonstrează eficiența intervenției, evidențiind reducerea 

comportamentelor de excluziune socială de la 21% la 7%, reducerea comportamentelor agresive de 

la 17% la 9%, creșterea numărului situațiilor în care copiii manifestă curaj în a-și apăra prietenii, de 

la 82% la 94%. 

 

În luna ianuarie 2022, Salvați Copiii extinde programul pilot, dotând alte 10 grădinițe din 

București, Suceava și Călărași cu materiale educaționale specifice programului ”Să fim 

prieteni – Fără bullying în grădinițe” și lansează invitația către autoritățile publice locale să 

fie parteneri în dezvoltarea programului la nivel național. 

 

Salvați Copiii derulează în grădinițele din program sesiuni de formare pentru directori, cadre 

didactice și consilieri, asigură consilierea specialiștilor pe tot parcursul anului școlar pentru 
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utilizarea metodologiei ”Să fim prieteni” în lucrul cu copiii și cu părinții, pune la dispoziția 

grădinițelor materiale educaționale și evaluează impactul programului. 

”Să fim prieteni – Fără bullying” este implementat prin introducerea unei game de practici sociale 

care întăresc spiritul comunitar al copiilor. Un exemplu în acest sens îl reprezintă discuțiile de grup 

(întrunirile copiilor), unde sunt folosite cartonașe de conversație pentru a iniția discuțiile, dar și prin 

folosirea Ursulețului Prietenos, a masajului și a activităților ritmice. 

 

Autoritățile locale pot sprijini grădinițele prin informarea acestora despre resursele puse la 

dispoziție de Organizația Salvați Copiii și prin alocarea de resurse în bugetul grădinițelor pentru 

anul școlar 2022-2023, pentru a pune la dispoziția cadrelor didactice și copiilor materialele 

educaționale care să fie folosite în activități de reducere a fenomenului de bullying, cu impact pe 

termen lung. 

” Programe similare, bazate pe abordarea Free of Bullying, se derulează acum în alte 5 țări. În 

Danemarca, unde metodologia Free of Bullying este implementată în 60% dintre grădinițe și 45% 

dintre creșe, rezultatele sunt impresionante: copiii din grădinițele în care programul este funcțional 

demonstrează un nivel ridicat de empatie, colaborează bine și au capacitatea de auto-reglare 

emoțională foarte dezvoltată. Impactul este vizibil pe termen lung, procentul elevilor care 

raportează situații de bullying scăzând de la 25% (1998) la 5% (2018). Este de remarcat susținerea 

de care se bucură acest program la nivel internațional: în Danemarca, programul ”Free of 

Bullying” se derulează sub patronajul Alteței Sale Prințesa Mary a Danemarcei, iar în Estonia, cu 

implicarea Ministerului Educației, programul a fost preluat în toate grădinițele publice. Ne 

exprimăm speranța că și în România există autorități publice naționale și locale care au în vedere 

starea de bine a copiilor și prioritizează intervenții pe termen lung care să susțină dezvoltarea 

socio-emoțională a acestora.”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați 

Copiii România. 

 

Context: 

 12% dintre copii sunt expuși abuzului verbal în familie, procentul ajunge la 22% în mediul 

școlar. 

 76% dintre copii spun că profesorii îi ceartă atunci când greșesc. 

 56% dintre părinți au declarat că-și pedepsesc copiii dacă greșesc. 

 Atunci când sunt pedepsiți, copiii trăiesc stări de tristețe (38%), vinovăție (29%) și nefericire 

(28%). 

 6% dintre copii afirmă că se simt lipsiți de apărare atunci când sunt pedepsiți, 3% declarând 
chiar că se simt părăsiți. 

 Copiii afirmă că suferă în tăcere (43%), plâng sau vorbesc cu cineva (36%) și doar 8% dintre 
respondenți indicând că, atunci când sunt pedepsiți, își închipuie că se răzbună. 

 Ca atitudine generală față de pedeapsa corporală, 21% dintre părinți și-au exprimat acordul 
față de bătaie, ca modalitate de sancționare a comportamentelor indezirabile ale copiilor. 

 

Datele sunt extrase din “Studiul privind abuzul împotriva copiilor” (Salvați Copiii România, 

2021). 

Proiectul pilot ”Să fim prieteni – Fără bullying în grădinițe” beneficiază de susținerea financiară 

a Kaufland România. 
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Parteneri: Salvați Copiii Danemarca, The Mary Foundation, Ministerul Educației și CMBRAE – 

Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională. 
sursa: www.stiriong.ro, 15 ian 2022 

  
 

 Concurs de creație literară și teatrală pentru tineri, anunțat de Primăria 

Municipiului București, la 170 de ani de la nașterea dramaturgului Ion Luca 

Caragiale 

  Foto: Radio România Cultural 
 

Primaria Municipiului București, prin Teatrul Dramaturgilor Români și Biblioteca Metropolitană 

București, anunță lansarea concursului de creație teatrală și literară “Scârța, scârța pe 

hârtie”, transmite Radio România Cultural. 

 

Titlul proiectului este stabilit în contextul împlinirii a 170 de ani de la nașterea dramaturgului Ion 

Luca Caragiale (30 ianuarie 1852) și a 110 ani de la moartea sa (9 iunie 1912). 

 

Concursul este dedicat tinerilor cu vârste cuprinse între 14-24 ani. Textele se vor juriza pe două 

categorii de vârstă: 14-18 ani și 19-24 ani și va debuta pe 30 ianuarie, mai scrie RRC. 

 

Participanții vor scrie texte folosind obligatoriu următoarele replici/expresii: 

 Bravos, națiune! 

 Eu pentru cine votez? 

 Curat murdar 

 Certicat medical 

 Ori toți să muriți, ori toți să scăpăm! 

 Pozițiune turmentată 

 Mofturi! 

 Sfânta Constituțiune 

http://www.stiriong.ro/
https://www.radioromaniacultural.ro/scarta-scarta-pe-hartie-concurs-de-creatie-teatrala-si-literara/
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 Cap ai, minte ce-ți mai trebuie? 

 A venit căldura, a trecut durerea. 

Textele pot fi monodrame (cu durata estimată a reprezentării de 30-40 minute) sau proză scurtă 

(inclusiv jurnal, eseu) și vor fi trimise pe adresa eu.scriu@teatruldramaturgilor.ro până la data de 

1 iunie. 
sursa: www.edupedu.ro 

 

 

 Educația românească, sub bisturiul OCDE într-o analiză economică a 

situației din țară: stagnare la un nivel redus în ultimii ani, nivelul 

analfabetismului ar putea crește / “România Educată” – doar un “prim pas” 

pentru nevoile de reformă reală în domeniu 
 

 

Foto: captură – OCDE 

 

Performanța educației românești a stagnat la un nivel scăzut în ultimii ani și riscă să se deterioreze și mai 

mult din cauza crizei Covid-19, afirmă Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) 

într-o amplă analiză pe tema situației economice din România. Raportul a fost dat publicității vineri, 28 

ianuarie 2022, în contextul începerii negocierilor de aderare a României la această organizației și în 

contextul vizitei efectuate de secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, în România. Potrivit 

analizei, întărirea nivelului de educație este esențială, dar greu de realizat în lipsa unei creșteri a nivelului 

de finanțare în domeniu și de acțiuni care să vizeze probleme foarte diverse – de la digitalizare la 

învățământul vocațional, reducerea inegalităților și a abandonului școlar. 

 

Nivelul analfabetismului ar putea crește după 2020, în contextul perioadelor în care școlile s-au 

închis din cauza Covid-19, adâncind diferențele de învățare între elevii din medii avantajate și cei 

din medii dezavantajate, arată analiza, care amintește că, în 2018, 41% elevii de 15 ani participanți 

la PISA nu înregistrau un scor minim necesar la citire. Tot în 2018, ca an de referință, jumătate 

dintre persoanele cu un nivel scăzut de educație erau în pragul sărăciei, pe când doar 1,3% dintre cei 

mailto:eu.scriu@teatruldramaturgilor.ro
http://www.edupedu.ro/
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-romania-2022_e2174606-en
https://www.g4media.ro/secretarul-general-al-ocde-vine-in-romania-intalniri-cu-presedintele-iohannis-si-premierul-ciuca.html
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cu studii superioare trăiau cu venituri foarte mici – cea mai mare diferență între cele două categorii 

înregistrată la nivelul UE. 

 

OCDE observă că raportul “România Educată” identifică  o serie de provocări la adresa 

sistemului de educație, dar îl califică drept un “prim pas” într-o reformă a 

guvernanței sistemului de educație, care să aibă în vedere problemele inechității. 

 

Tot la capitolul educație, elementele-cheie punctate de OCDE sunt: 
 Accesul la educație este inegal pe teritoriul țării, cu diferențe mari între rural și urban. 

Diferențe mari sunt și între regiuni: 35% dintre persoanele cu vârste între 30-34 de ani din 

nord-estul țării au studii cel mult gimnaziale, de procent de trei ori mai mare decât în București. 

 Statutul socio-economic are un impact foarte mare asupra rezultatelor educaționale ale 

elevilor, conform PISA 2018. 

 
Efectele statutului socio-economic, reflectate în performanța la citire (PISA 2018) – Raport OCDE 

privind economia României 

 

 Proiectul “România Educată” ar putea fi un prim pas pentru o reformă a guvernării 

sistemului de educație, pentru a aborda problemele de inechitate. 

 Închiderea școlilor i-a afectat în mod disproporționat pe copiii din zonele vulnerabile, și, 

deși au fost luate măsuri, nevoia de sprijin suplimentare trebuie reevaluată periodic. 

 

Mai multe resurse trebuie alocate școlilor din zone dezavantajate 

Tot OCDE trece în revistă nivelul scăzut al cheltuielilor pentru educație, care au reprezentat 3,6% 

din PIB în 2019, comparativ cu media de 4,7% la nivel UE, cheltuiala per elev de școală primară și 

gimnaziu fiind de mai puțin de o treime din media europeană. 

Iar în condițiile în care școlile dezavantajate sunt cel mai puternic lovite de criza Covid, ele nu 

primesc un sprijin financiar suplimentar, finanțarea de bază fiind făcută fără a lua în considerare 

vulnerabilitățile socio-economice ale școlilor, scrie în raport. 

Iar sistemul de educație trebuie să atragă profesori experimentați și bine pregătiți către zonele 

dezavantajate, în timp ce participarea profesorilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții 

trebuie susținută, România înregistrând, la acest capitol, un nivel inferior multor țări OCDE. 
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Corelare intre investițiile în educație și rezultatele la învățare (citire – PISA 2018) – Raport OCDE 

 

Pregătirea pentru piața muncii 

Analiza tratează educația și prin prisma pregătirii copiilor și tinerilor pentru piața muncii și a 

participării părinților la piața muncii, indicând rezultate slabe ale țării, la nivel UE sau în comparație 

cu țări OCDE. 

 

Astfel, documentul indică, drept parametri semnificativi: 

 procentul copiilor înscriși în programe de educație timpurie, la nivelul anului 2019, era 

printre cele mai scăzute în rândul țărilor europene și al altor țări cu economii mari, fiind de 

peste 2 ori mai mic decât media OCDE. 
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Nivel foarte scăzut al înscrierii copiilor în educația timpurie – Raport OCDE privind Economia 

României 

 Rata șomajului în rândul tinerilor (15-24 de ani) a scăzut de la 24% în 2011 la 17% în 2019, 

dar rămâne mult peste media OCDE (12%) și a crescut moderat în urma crizei Covid-19. 

 Reducerea nivelului ridicat al abandonului școlar este o prioritate absolută inclusiv pentru 

întărirea pieței muncii, iar OCDE apreciază faptul că aceasta este o prioritate-cheie în PNRR. 

Dar până acum inițiativele guvernului în acest sens au fost limitate și dezechilibrate, sub nivelul 

nevoilor existente. 

 

OCDE apreciază, în analiza sa, că România ar putea defini Zone de Intervenție Prioritare pentru 

Educație după modelul Portugaliei și Franței, zone în care să aloce resurse umane și financiare 

suplimentare, pe termen lung și într-un mod predictibil. Alte soluții care ar putea fi avute în vedere, 

conform documentului, ar fi angajarea de specialiști care să-i consilieze pe elevii cu risc de abandon 

școlar, ca în Austria sau Norvegia, sau să stabilească o rețea națională de mediatori pentru tineri, ca 

în Bulgaria. 

Pentru reducerea abandonului în comunitățile de romi e nevoie de măsuri specifice, mai scrie 

documentul, deoarece diferențele dintre rezultatele educaționale în aceste comunități și celelalte 

comunități menținându-se ridicate în pofida avansului înregistrat în trecutul recent, din punct de 

vedere al numărului de romi care finalizează studiile liceale. 

 

O cauză principală a creșterii ratelor de abandon școlar este considerată a fi calitatea slabă a 

învățământului vocațional, cu o relevanță scăzută, competențele din școlile de profil trebuind să se 

adapteze rapid nevoilor în schimbare de pe piața muncii, iar metodele de predare să fie aduse la zi. 

Iar la nivelul educației generale, analiza insistă pe nevoia de întărire a competențelor digitale în 

educația inițială, pentru ca toți elevii să aibă o minimă pregătire digitală. Iar școlile au nevoie de 

întărirea suplimentară a infrastructurii IT&C și a echipamentelor, dar și a pregătirii profesorilor, 

care continuă să fie insuficiente în pofida investițiilor recente. 
sursa: edupedu, 28 ian 2022, autor Costin Ionescu 

 
 

 

 Radiografia Bucureștiului, făcută de Cosmina Simiean: „Asistatul trebuie 

să mănânce. Este prețul pe care democrația trebuie să îl plătească pentru 

liniștea socială” 
 

„Asistații social trebuie să mănânce, iar statul trebuie să le dea de mâncare. Este prețul liniștii 

sociale și este prețul pe care trebuie să îl plătim pentru a sta liniștiți în casele noastre, pentru a nu ni 

se da în cap pentru o bucată de mâncare. Ne place sau nu ne place, este un preț pe care democrația 

trebuie să îl plătească pentru liniștea noastră, a tuturor”, afirmă Cosmina Simiean, director general 

al DGASMB.  

Instituția pe care o reprezintă aplică politicile de protecție și asistență socială în București, 

metropolă care înregistrează aproximativ 160.000 de persoane încadrate în categoria vulnerabilă și 

40.000 de oameni care trăiesc sub nivelul minim de sărăcie stabilit de Banca Mondială, adică mai 

puțin de un dolar pe zi. 
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Cifrele sunt la nivelul anului 2020 
O radiografie a Capitalei, așa cum nu apare în discursul colectiv atunci când vorbim despre asistații 

social și asistenții sociali, în Podcastul de fapte bune, susținut de Fundația Vodafone România, pe 

care îl puteți asculta accesând fișierul audio de la finalul acestui articol sau dând click pe clipul de la 

începutul acestui material. 

 

Tot ce înseamnă asistență socială este dus într-o zonă gri și ușor peiorativă, spune Cosmina 

Simiean. Invitată la Podcastul de fapte bune, ea punctează că atât asistenții sociali, cât și asistații 

social sunt „noțiuni pe care populația nu le stăpânește foarte bine și ne pune pe toți în aceeași oală, 

de cele mai multe ori într-un context negativ”. Mărturisește că se confruntă cu o serie de 

preconcepții, cele mai comune fiind acelea că „doar persoanele puturoase sunt fie asistați, fie 

asistenți, că din taxele și impozitele noastre sunt plătiți asistenții sociali și sunt menținuți în 

societate asistații social. Am văzut și la niveluri destul de înalte , adică oameni pregătiți, cu educație 

care fac confuzie sau un mic rictus când vorbim despre asistații social”. 

 

Potrivit oficialului, sunt puține categorii vulnerabile care să nu fie acoperite de serviciile Direcției 

de Asistență a Capitalei: oamenii străzii, inclusiv cei care nu sunt din București, dar trăiesc pe 

străzile acestui oraș, consumatorii de droguri, victimele violenței domestice și cele ale traficului de 

persoane, copiii și adulții cu dizabilități, familiile monoparentale, persoanele care au nevoie de 

sprijin în procurarea celor necesare pentru școală, vârstnicii, persoanele care nu reușesc să-și 

asigure o masă pe zi, toți acești oameni sunt beneficiari ai serviciilor oferite de DGASMB. La 

nivelul Municipiului București, în 2020, circa 160.000 de persoane se încadrau în definiția legală de 

persoană vulnerabilă și aproximativ 40.000 de persoane trăiau sub nivelul minim de sărăcie stabilit 

de Banca Mondială, adică mai puțin de un dolar pe zi. De un an de zile, Direcția lucrează și pe 

partea de refugiați, Capitala stând momentan mai bine decât Timișoara în privința numărului de 

refugiați care se găsesc acolo. „Le asigurăm cazare, masă, programe de limba română, tot tot ce le 

este necesar pentru traiul de zi cu zi – alfabetizare și servicii medicale. Ne luptăm pentru fiecare caz 

în parte să poată intra în sistemul educațional românesc, pentru că vorbim despre copii între 2 și 14 

ani care nu au fost școlarizați niciodată sau au fost școlarizați foarte puțin în țările lor de origine. 

Colaborăm cu ong-urile care oferă protecție și asistență refugiaților”. 

 

Cosmina Simiean vorbește și despre categoriile vulnerabile pe care instituția pe care o reprezintă nu 

reușește să le ajute: „Lipsa serviciilor pentru consumatorii de droguri atât de tox cât și de substituție 

cu metadonă, cât și de consiliere, de comunități terapeutice e un mare of pentru București. Lipsa 

serviciilor pentru reducerea riscurilor pentru consumatorii de droguri pentru care nu mai reușim să 

asigurăm un schimb minim de seringi sau de testări HIV-SIDA este un mare neajuns. Nu reușim să 

ajutăm persoanele cu dizabilități din București să aibă un mediu fizic mai accesibil. Din păcate este 

o luptă pe care Bucureștiul pare că o pierde de la zi la zi în fața mașinilor care ocupă trotuarele. Nu 

reușim să ajutăm persoanele cu afecțiuni psihice așa cum ar trebui”.  

 

Explicații există: sistemul de psihiatrie din București este redus la minim. Există internări pe termen 

scurt pentru persoanele care se decompensează, care au o criză psihiatrică, dar serviciile de suport 

pe termen lung pentru aceste persoane nu există sau sunt foarte costisitoare și nu sunt nici suficienți 

specialiști. 

https://republica.ro/tag/e-normal-sa-facem-bine
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În lipsa unui consens între toate instituțiile statului este foarte greu să construiești servicii sociale 

viabile, afirmă Cosmina Simiean, în cadrul Podcastului amplificat de Republica. „Chiar dacă 

Consiliul General aprobă, totul funcționează sistemic. Degeaba aprobă Consiliul General indicatori 

pentru un studiu de fezabilitate, dacă Primăria de sector întârzie cu autorizația de construcție, ori 

dacă ministerul de resort nu a scos normele metodologice pentru serviciul respectiv.”  

 

Întrebată cât poate dura această așteptare a consensului, Cosmina Simiean dă exemplu creșele și 

arată cu cifre că s-au împlinit zece ani de când Ministerul Educației nu a prevăzut nicio clasă de 

educatori puericultori pentru copiii din grupa 0-3 ani.  

Conform legii Educației Naționale, apărută în 2011, educația în creșe se acordă de către educatori 

puericultori, profesioniști cu specializare mai aprofundată pentru copilul mic, care nu mănâncă 

singur, trebuie schimbat, ușor mai diferit de copilul de grădiniță. Până în prezent Ministerul nu a 

creat încă nicio clasă de astfel de educatori la liceele pedagogice. În lipsa lor, îngrijirea copiilor mici 

se face cu educatoare specializate de grădiniță (n.r. au și ei în programă o mică bucățică de educație 

pentru copii de vârstă antepreșcolară), cu îngrijitoare de copii și, în 90% dintre cazuri, în unitățile de 

stat, cu infirmiere. „Infirmiere, personal medical, în condițiile în care vorbim despre educație 

timpurie ca serviciu social pentru copilul din această generație total diferită de cea a copilului din 

1970, când a fost școlarizată respectiva infirmieră”, punctează Cosmina Simiean. Instituția pe care o 

conduce a găsit o soluție pentru creșe: a creat o programă proprie de educație timpurie 0-3 ani, în 

baza programelor puse la dispoziție de UNICEF și în baza programei naționale. „Așa am format 

personalul de care avem nevoie”. 

 

Simiean susține că sunt multe categorii vulnerabile cărora le lipsesc servicii, fie că e vorba despre 

cele medicale, de educație sau de asistență socială. Vorbește despre serviciile destinate persoanelor 

cu TBC, TBC care se consideră cumva eradicat, inclusiv în România care nu mai beneficiază de 

multe alocări, deși există un program național dedicat. „E foarte greu să te testezi de TBC în 

București, e foarte greu să găsești spitale care să se ocupe de persoane cu TBC, sanatoriile din toată 

țara s-au închis în marea lor majoritate și știu din studiile care există că avem TBC în București.” 

 

Oficialul vorbește și despre serviciile oferite de Direcție pe perioada stării de urgență, dar și despre 

colecția de înjurături pe care colegii ei le aud de la beneficiari și nu doar telefonic 

(„Avem o colecție de 1428 de înjurături diferite auzite la telefon sau de la beneficiari”), ori despre 

centrele destinate rezidenților din Viena. Dacă acolo o construcție poate avea și 11 etaje, - fără 

gratii, pentru că gratiile ar însemna eșecul intervenției -, în România normativul de construcție nu s-

a mai schimbat din 1975. La noi, o clădire destinată rezidenților are maximum 2 etaje și gratii la 

ferestre. 

 

Cu toate acestea, asistența socială și grija pentru semenul nostru nu reprezintă o prioritate pentru 

bucureșteni. Socialul nu este nici măcar în primele 12 poziții în preocupările locuitorilor capitalei, 

afirmă directoarea generală a DGASMB. La fiecare șase luni se face câte un sondaj care măsoară 

gradul de încredere a populației acordat primarulul în funcție și întreabă bucureștenii care sunt 

temele care îi preocupă. Primele 12 probleme invocate sunt legate de poluare, trafic, școli, mizeria 

de pe străzi și zgomot, plus alte lucruri pe care le cunoaștem. 
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Câte persoane se află pe străzile Capitalei și care sunt județele din care provin oamenii străzii, care 

este bugetul de care ar avea nevoie Direcția pentru a funcționa la capacitate normală și ce înseamnă 

procedura de internare nevoluntară și ce presupune ea, aflați ascultând Podcastul de fapte bune, 

susținut de Fundația Vodafone România și amplificat de Republica. 
sursa: republica.ro, 29 ian 2022, autor Diana Marcu 

 

  ULTIM APEL - Chestionar de interes 

privind Buletinul RENINCO 
 
Buletinul RENINCO are deja 10 ani de existență, moment în care dorim și vă rugăm să vă împărtășiți 

părerile, propunerile, comentariile dvs despre acest „fir roșu” care leagă membrii RENINCO! 

 

Chestionarul de interes privind Buletinul RENINCO se găsește atașat la Buletinul RENINCO nr. 3, 

săptămâna 17-23 ianuarie 2022. 

 

Mulțumim celor care au răspuns și încercăm, printr-un ultim apel, să obținem mai multe 

răspunsuri/opinii!! 

 

Vă rugăm să transmiteți fie numai răspunsurile, printr-un mail la adresa:  

ecaterina.vrasmas@gmail.com, respectând numerotarea, fie anexa la acest Buletin, completată, cum 

vă este mai comod!! 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

mailto:ecaterina.vrasmas@gmail.com

