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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. 36, anul 7, săptămâna 25 - 30 noiembrie 2019 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Conferința națională Acces și participare la Educație, ediția a IV-a, 23 noiembrie 2019 

 Copiii din România au 7 probleme grave și urgente. Factorii responsabili trebuie să 

acționeze imediat pentru respectarea drepturilor celor mai mici dintre cetățeni 

 Asociația VeDem Just lansează primul “Laborator de Educație Juridică” din România 

 FONPC lansează programul național pentru dezvoltarea competențelor parentale și 

prevenirea consumului de alcool la adolescenți 

 Copiii din România: rata mortalității cea mai mare din UE, deprivare materială severă 

alarmantă și clivaj inacceptabil rural/urban 

 

 

                                                                

 Noutăți 
 

 Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED, la doi ani de la 

debut 
 

Data publicării:18 noiembrie, 2019 

 

 Finalizarea documentului de politici educaționale „Repere pentru proiectarea și actualizarea 

Curriculumului național” 

 Finalizarea Metodologiei privind dezvoltarea Curriculumului la Decizia Școlii (CDȘ), centrată pe 

dezvoltarea competențelor-cheie 

 Realizarea Raportului de analiză privind nevoile de formare a profesorilor din învățământul primar 

și gimnazial pentru aplicarea noului Curriculum național, fundamentul celor 17 programe de 

formare continuă, acreditate 

 Elaborarea a 17 ghiduri metodologice, pentru diferitele discipline de studiu din învățământul primar 

și gimnazial, conținutul acestora fiind în curs de dezvoltare 

 Formări de formatori și formări de cadre didactice, demarate în forță, astfel încât, la finalul 

proiectului, 55.000 de cadre didactice din învățământul preuniversitar să fie abilitate curricular 
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 Dezvoltarea platformei educaționale CRED, în prezent cu peste 8.000.000 de accesări, în cadrul 

proceselor de formare, peste 11.000 de conturi de utilizatori și aproximativ 1.200 webinarii 

organizate, la care au participat peste 7.000 de persoane 

 Derularea selecției naționale a modelelor de bune practici, în învățământul primar și gimnazial, 

„Creatori de educație”, în cadrul căreia au fost înscrise peste 1.250 de propuneri, dintre care 50 au 

fost desemnate câștigătoare la faza națională, ediția din anul curent. Platforma dedicată acestei 

inițiative a înregistrat aproximativ 1.400.000 de accesări 

 Efectuarea, în premieră, de către Institutul de Științe ale Educației (ISE) a unei evaluări a 

competențelor-cheie, la elevii de clasa a IV-a, în anul școlar 2018-2019 

 

Toate acestea reprezintă activități și rezultate concrete obținute în cadrul proiectului „Curriculum 

relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED, pe parcursul celor doi ani de la demarare, detaliate în 

cele ce urmează. 

 

Capacitatea personalului didactic de a aplica în mod adecvat curriculumul centrat pe formarea de competențe 

reprezintă, la momentul actual, una dintre problemele principale ale sistemului educațional românesc. 

Învățarea de tip mecanic, orientarea spre achiziția de informație sau notarea ca scop, în sine, nu au făcut, 

încă, suficient loc implicării copilului în propria învățare, învățării prin descoperire, prin dezvoltarea 

creativității și a gândirii critice. 

Proiectul CRED reprezintă o schimbare majoră de paradigmă față de cele descrise anterior și răspunde în 

mod concret nevoii cadrelor didactice de a fi expuse unor programe de dezvoltare profesională, care să se 

așeze în mod coerent și echilibrat alături de alte măsuri de optimizare (dezvoltarea unui document de politici 

privind Curriculumul național, elaborarea de ghiduri metodologice și de resurse educaționale deschise 

pentru învățământul primar și gimnazial, crearea unei metodologii de evaluare a competențelor cheie). 

Modul în care au fost concepute activitățile din cadrul proiectului este unul circular, o activitate derivând în 

mod firesc din cea anterioară, fiecare dintre acestea vizând rezolvarea unui set complex de deficiențe 

identificate, la nivel național, în sistemul de educație românesc. 

 

Astfel, ariile de intervenție ale proiectului CRED acoperă: spectrul politicilor educaționale (documentul 

„Repere pentru proiectarea și actualizarea Curriculumului național”; Metodologia privind Curriculumul la 

Decizia Școlii - CDȘ; revizuirea metodologiei programului „A Doua Șansă”- ADȘ), aria resurselor 

specifice (ghiduri metodologice; resurse educaționale deschise; oferte de CDȘ), domeniul resurselor 

umane/formării (analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice; formarea de formatori; formarea de 

învățători și profesori), sprijinul pentru elevii aflați în risc de excluziune, pentru școlile din medii 

dezavantajate socio-economic, inclusiv prin adaptări curriculare la nivelul școlii și al clasei, precum 

și dimensiunea de cercetare (evaluarea competențelor-cheie la clasa a IV-a; evaluarea formativă; cercetări 

tematice). 

 Din studiile și analizele care au precedat demararea propriu-zisă a proiectului, a reieșit necesitatea 

existenței unui document de politici educaționale care să ofere un reper unitar și integrator pentru 

dezvoltarea curriculumului, atât la nivel central, prin curriculumul-nucleu (obligatoriu la nivel 

național), cât și la nivel local, prin  curriculumul la decizia școlii. Constituirea unui grup de lucru 

(peste 50 de specialiști în educație), analiza documentelor de politici curriculare care au constituit 

punctul de pornire în dezvoltarea noului document curricular, cinci activități de consultare (două 

ateliere de lucru cu experți în domeniu și trei activități de consultare publică), elaborarea unui raport 

și întâlniri cu factorii decidenți din cadrul Ministerului Educației Naționale - reprezintă etapele 

parcurse pentru a ajunge la forma finală a documentului „Repere pentru proiectarea și 

actualizarea Curriculumului național”. 

 Elaborarea unei metodologii privind Curriculumul la Decizia Școlii a fost generată, în primul 

rând, de necesitatea oferirii unui cadru organizatoric și a unor repere metodologice/legislative 

unitare, în acord cu noul document de politici educaționale. Totodată, schimbările majore 
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introduse de noile planuri-cadru de învățământ, dar și schimbările care au vizat tipurile de 

curriculum la decizia școlii și introducerea (în gimnaziu) a unui opțional integrat la nivelul mai 

multor arii curriculare, cu o alocare de o oră pe săptămână în toți anii de studiu, au condus la 

necesitatea elaborării unui astfel de document. 
 În acest context, este important de menționat că procesele de consultare publică, parcurse în vederea 

definitivării celor două documente, s-au realizat atât prin intermediul mai multor consfătuiri externe 

cu actori implicați în procesul educațional, cât și prin publicarea propunerilor de documente pe site-

urile instituționale ale Ministerului Educației Naționale, Inspectoratelor Școlare Județene, Caselor 

Corpului Didactic, precum și pe site-ul proiectului CRED, www.educred.ro. Interesul public pentru 

documentul de politici educaționale „Repere pentru proiectarea și actualizarea Curriculumului 

național” a fost confirmat, prin completarea unui chestionar online, de către 1.443 de persoane. De 

asemenea, chestionarul online lansat în spațiul public, în cadrul procesului de consultare a 

Metodologiei privind Curriculumul la Decizia Școlii a fost completat de către 700 de persoane. 

 În ceea ce privește programul educațional de tip A Doua Șansă (ADȘ), ce are drept 

scop sprijinirea persoanelor care au părăsit prematur sistemul de învățământ, proiectul CRED are 

stabilite obiective precum revizuirea metodologiilor specifice programului ADȘ și elaborarea 

programelor școlare specifice, pentru învățământul primar și secundar inferior. Până în 

prezent, au fost realizate variantele de lucru ale celor două metodologii ADȘ. 
 De asemenea, în cadrul proiectului, sunt elaborate 17 ghiduri metodologice de aplicare a 

programelor școlare, pentru învățământul primar și gimnazial, la nivel de clasă și de școală. 

Ghidurile metodologice susțin activitatea cadrelor didactice în aplicarea la clasă a noilor programe 

școlare, reprezentând un element important de explicare și exemplificare a programelor școlare. 

 Analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în 

domeniul abilitării curriculare este documentul care fundamentează programele de formare 

din cadrul proiectului CRED. În anul 2018, instituțiile partenere au încheiat cercetarea la nivel 

național și au elaborat raportul analizei nevoilor de formare. Plecând de la rezultatele obținute, au 

fost realizate cele 17 programe de formare, acestea fiind ulterior acreditate și implementate cu 

succes. 

 Formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea aplicării 

Curriculumului național bazat pe competențe-cheie, reprezintă o activitate importantă derulată sub 

umbrela proiectului CRED. Astfel, formarea de nivel I implică formarea formatorilor de cadre 

didactice, iar formarea de nivel II presupune activitățile de formare a cadrelor didactice din 

învățământul primar și gimnazial. În cadrul proiectului, au fost certificați 442 de formatori, 

beneficiari ai programului de formare nivel I. Aceștia au asigurat programul de formare 

continuă nivel II pentru un număr de peste 5.500 de cursanți, cadre didactice din învățământul 

primar și gimnazial. Cursurile, pentru nivelul II de formare, au avut loc în peste 190 de locații 

acreditate. Dintre acestea, 141 beneficiază de dotarea standard asigurată prin proiect (tablă 

interactivă, laptop, videoproiector, ecran de proiecție și imprimantă). 

 În ceea ce privește pilotarea unor intervenții complementare de sprijin al elevilor din grupuri 

vulnerabile, această activitate urmărește asigurarea oportunităților egale pentru 2.500 de copii 

expuși riscului de abandon școlar, în special prin programe de sprijin individualizat. Cei 2.500 de 

elevi - din județele Bihor, Iași și zona periurbană a Bucureștiului - vor beneficia de măsuri 

integrate, personalizate, adaptate specificului local, economic și socio-cultural al zonelor. 
 În vederea facilitării procesului de implementare a noului Curriculum național printr-un set de 

resurse digitale suport relevante, a fost dezvoltată platforma educațională care susține toate 

celelalte componente ale proiectului. Platforma educațională CRED conține o componentă de 

platformă de elearning dezvoltată pe tehnologii opensource, o componentă destinată resurselor 

educaționale deschise dezvoltată în regim de soft deschis, precum și o componentă 

colaborativă care presupune căsuțe de e-mail personalizate, spații de stocare în cloud, aplicații 

office și alte aplicații utile în educație, pentru fiecare participant la cursurile de formare și membru în 

http://www.educred.ro/
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proiect. De la demararea programului de formare, paginile platformei educaționale au fost accesate 

de peste 8.000.000 ori, fiind realizate peste 11.000 de conturi în platformă și desfășurate aproximativ 

1.200 webinarii, la care au participat peste 7.000 de persoane. 

 O altă activitate semnificativă din cadrul proiectului o reprezintă cea de diseminare a activităților 

de succes ale cadrelor didactice și a rezultatelor pozitive ale acestora în aplicarea 

Curriculumului național. Pentru ca bunele practici să devină o sursă de inspirație pentru întreaga 

comunitate educațională, dar și pentru a descoperi și promova acei învățători și profesori cu o 

contribuție remarcabilă în creșterea atractivității activităților educative pentru elevi,  în 

perioada aprilie-septembrie 2019, s-a desfășurat selecția națională a modelelor de bune practici 

„Creatori de educație”. Platforma dedicată selecției, www.creatorideeducatie.ro, pe care au fost 

încărcate toate propunerile validate, a înregistrat peste 1.4 milioane de accesări, de pe toate 

continentele lumii. Pentru faptul că inovează în procesul de predare-învățare, cei 50 de câștigători -

 dintre care 40 de profesori desemnați câștigători în urma evaluării activităților acestora de către o 

comisie de experți în educație și 10 profesori declarați câștigători în urma votului online al publicului 

- urmează să fie premiați, în cadrul unei conferințe naționale. Astfel, proiectul CRED susține 

promovarea modelelor de bune educaționale. 

 Un alt rezultat, obținut în cei doi ani de derulare a proiectului CRED, îl constituie efectuarea de către 

Institutul de Științe ale Educației (ISE) a unei evaluări a competențelor-cheie dezvoltate la elevii de 

clasa a IV-a, aflați la finalul anului școlar 2018-2019. Datele și concluziile evaluării, realizată pe un 

eșantion reprezentativ de școli, vor oferi o imagine de detaliu atât cu privire la competențele-cheie, 

insuficient dezvoltate în acest moment, cât și la categoriile de copii în risc, unde nivelul de achiziții 

nu este cel așteptat. 

 

În concluzie, echipa proiectului și comunitatea profesională creată în jurul proiectului CRED vor intensifica 

demersurile derulate în perioada 2017-2019 și vor continua, în același timp, să răspândească starea de 

spirit „Cred în educație”, până când, în mod concret, schimbarea de paradigmă va conduce la 

schimbarea realității sistemului educațional românesc, implicând: 
 profesori care adaptează demersul didactic la nevoile și interesele elevilor, personalizând 

predarea, astfel încât fiecare copil să își poată atinge și valorifica propriul potențial; 

 profesori care aplică în mod creativ și inovator programele școlare, generând progres școlar la 

nivelul claselor de elevi cu care lucrează; 

 profesori care folosesc metode și strategii didactice interactive/inovatoare pentru a crea un context 

de dezvoltare a competențelor-cheie; 

 elevi care beneficiază de un act de predare-învățare centrat pe nevoile lor, imediate dar și de 

perspectivă; 

 elevi autonomi în învățare, creativi, proactivi, orientați spre succes și încrezători în propriile 

forțe; 
 elevi deveniți adevărați cetățeni ai țării și ai lumii în care trăim, care își ghidează acțiunile (din 

viața personală, socială și profesională) pe valori solide precum respect, responsabilitate, 

integritate, spirit civic, empatie, echitate, perseverență, care dau dovadă de spirit inovator și 

creativitate, de simț critic și reziliență. 
 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” cod SMIS 2014+:118327, cofinanțat din 

Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, este un proiect de 

anvergură pentru sistemul educațional românesc, fiind lansat în anul 2017 și are o durată de implementare de 

4 ani. CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii 

Timpurii a Școlii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015). 
sursa: https://edu.ro/proiectul-%E2%80%9Ecurriculum-relevant-educa%C8%9Bie-deschis%C4%83-pentru-

to%C8%9Bi%E2%80%9D-cred-la-doi-ani-de-la-debut 

 

http://www.creatorideeducatie.ro/
https://edu.ro/proiectul-%E2%80%9Ecurriculum-relevant-educa%C8%9Bie-deschis%C4%83-pentru-to%C8%9Bi%E2%80%9D-cred-la-doi-ani-de-la-debut
https://edu.ro/proiectul-%E2%80%9Ecurriculum-relevant-educa%C8%9Bie-deschis%C4%83-pentru-to%C8%9Bi%E2%80%9D-cred-la-doi-ani-de-la-debut
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  Conferința națională Acces și participare la Educație, 

ediția a IV-a, 23 noiembrie 2019 

 
Conferința națională Acces și participare la Educație, ediția a IV-a, a fost organizată de Asociația 

RENINCO România, împreună cu Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație – 

CCPEE, în data de 23 noiembrie 2019, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației (str. 

Panduri nr. 90) 

 

Tema Conferinței a fost: Competiție și cooperare în școala românească.  

 

Au fost prezente 100 de persoane, teoreticieni și practicieni în domeniul educațional. 

 

Rezoluția Conferinței naționale este Anexa la acest Buletin. 

 

 Copiii din România au 7 probleme grave și urgente. Factorii responsabili 

trebuie să acționeze imediat pentru respectarea drepturilor celor mai mici 

dintre cetățeni 
 

Șapte probleme au fost identificate ca fiind printre cele mai grave și urgente pentru copiii din 

România, conform analizei indicatorilor din raportul Child Rights Now! privind drepturile 

copiilor. 
Cele șapte probleme fundamentale sunt: mortalitatea infantilă și mortalitatea în rândul copiilor, 

sarcinile la vârsta adolescenţei, violența asupra copiilor, situația copiilor din sistemul de protecție 

specială, situația copiilor afectați de migrație, accesul la educație și participarea copiilor în 

procesele care îi privesc direct. Selecția celor șapte probleme are la bază datele existente, părerile 

experților și opinii ale copiilor, precum și rezultate din cercetări de tip focus-grup organizate cu 40 

de copii din mediul rural și din comunități urbane dezavantajate. 

 

Pentru fiecare problemă, în raportul Child Rights Now! sunt evidențiate o serie de acțiuni 

recomandate: 

Problemă Recomandări 

1. Mortalitatea infantilă. În România, 1 din 

140 de nou-născuți nu va ajunge să împlinească 

vârsta de un an. Rata mortalității infantile este 

dublă față de media din Uniunea Europeană. 

Îngrijire și screening în perioada sarcinii, dotarea 

maternităților din toată țara cu echipament 

specializat și reducerea numărului mare de decese 

ale bebelușilor și copiilor care pot fi prevenite prin 
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Numărul copiilor care mor înaintea vârstei de 5 

ani este mult mai mare decât în alte țări 

comparabile din regiune. 

educația părinților. Monitorizarea timpurie a 

familiilor cu risc crescut, mai ales în zonele rurale, 

prin rețele locale de mediatori sanitari, asistente 

medicale comunitare și moașe. 

2. Mamele adolescente. În 2016, în România, 

una din 8 mame aflate la primul copil avea sub 

20 de ani. În restul UE, mai puțin de una din 28 

de mame aflate la primul copil avea sub 20 de 

ani. 

Educație privind sănătatea reproducerii; 

disponibilitatea contraceptivelor; îngrijire 

prenatală; asistente medicale comunitare și 

mediatori sanitari. 

3. Accesul la educație. Copiii din grupuri 

dezavantajate, mai ales cei din zonele rurale, de 

etnie romă și copiii care au dizabilități se 

confruntă cu probleme mari în ce privește 

accesul la educație și performanțele 

educaționale. Există indicii clare că sistemul de 

educație este nepregătit să atenueze efectele 

adverse ale dezavantajelor socio-economice și, 

posibil, contribuie chiar la creșterea decalajului 

dintre copiii din grupuri vulnerabile și colegii 

lor. 

Sprijinirea, nu pedepsirea elevilor cu performanțe 

slabe; finanțarea de programe pentru combaterea 

abandonului școlar; educație gratuită, adică 

reducerea costurilor suportate de către familii 

pentru educația în școli publice; mediatori școlari; 

educație incluzivă. 

4. Violența în familie și la școală: aproape 2 

din 3 copii spun că au fost loviți sau pălmuiți cel 

puțin o dată, iar unu din 3 elevi de gimnaziu și 

liceu spune că a fost agresat de un alt copil. 

Campanii publice de conștientizare, educație 

parentală pentru disciplinare pozitivă, mecanisme 

școlare de combatere a violenței, cercetarea 

lacunelor informaționale. 

5. Copiii din sistemul de protecție. Abandonul 

copiilor este în continuare o problemă de 

actualitate și sunt necesare eforturi suplimentare 

atât pentru prevenirea separării copiilor de 

familie, cât și în ce privește reintegrarea în 

comunitate a copiilor care se află în grija 

statului. 

Sprijinirea familiilor pentru evitarea separării și 

facilitarea reintegrării, tranziția către îngrijire 

familială și comunitară; monitorizare 

independentă. 

  

6. Copiii afectați de migrație. Copiii rămași 

acasă în urma plecării părinților la muncă în 

străinătate sunt vulnerabili. Mulți părinți pleacă 

la muncă doar temporar, lăsându-și copiii în 

grija unor rude sau prieteni, dar uneori aceste 

situații temporare se prelungesc și se repetă 

ajungând să dureze luni și ani de zile. Estimările 

privind numărul de copii aflați în această 

situație variază foarte mult în funcție de sursă. 

Cele mai multe organizații și organisme indică 

peste 350.000 de copii lăsați acasă de părinții 

care lucrează în străinătate. 

Îmbunătățirea colectării datelor; protecție legală și 

tutelă pentru copii; protejarea copiilor români 

migranți; îmbunătățirea managementului trans-

național; programe pentru copiii imigranți în 

România. 

7. Participarea copiilor. Într-un sondaj 

național, 39% dintre copiii de gimnaziu și liceu 

Există o serie de domenii-cheie pentru 

participarea copiilor : 
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au spus că se simt încurajați să-și exprime 

gândurile, sentimentele și opiniile la școală. Un 

procent mult mai mare (72%) au spus că sunt 

consultați de adulți în ce privește deciziile 

familiale, procentul fiind mai mic (42%) într-un 

alt sondaj în rândul copiilor cu vârsta de 7-18 

ani din mediul rural. Doar 4% dintre copiii de 7-

18 ani din zonele rurale declară că au fost 

consultați de Primar sau de Consiliul Local. 

(1) Școală și educație; (2) Protecția copilului și 

adopții; (3) Custodie și dreptul familiei; (4) 

Luarea deciziilor în familie; (5) Sănătate și 

consimțirea la tratament; (6) Imigrație și proceduri 

de azil; (7) Proceduri judiciare în care sunt 

implicați minorii; (8) Petrecerea timpului liber și 

media. 

Recomandăm: informare și conștientizare; 

formarea profesioniștilor; crearea și respectarea 

procedurilor pentru participare. 

 

Pe scurt, datele statistice arată că România este țara în care: 

 Anual, peste 46.000 de copii părăsesc timpuriu şcoala. 

 Rata copiilor de vârstă școlară neînscriși la școală este de 6% la nivelul întregii 

populații, dar ajunge la 22% pentru copiii de etnie romă și la 29% pentru copiii cu dizabilități. 

 Aproape o treime dintre copiii României trăiesc sub pragul național al sărăciei. 

 3% dintre copii adorm flămânzi și nu au niciodată suficientă mâncare. 

 La fiecare 1.000 de nașteri mor 7 nou-născuţi. 

 Unu din doi părinți crede că pedeapsa corporală este pentru binele copilului. 

 Doar 42% din copiii cu vârsta de 7-18 ani sunt consultați de adulți în ce privește 

deciziile familiale. 

  

Dar România este și țara în care Vocea copiilor spune adevărul: 

“Ar fi bine să fim învățați cum să ne ferim de o sarcină, de bolile cu transmitere sexuală, poate 

chiar despre metode contraceptive.” (fată, 13 ani, participantă la focus-grup) 

“Știu că tata este mai aspru, adică îmi dă o palmă peste ceafă, îmi spune că o să ajung ca cei din 

ghetouri.” (băiat, 10 ani, participant la focus-grup) 

“Victimele sunt cei mai slabi din fire, care sunt mai retrași sau din familii destrămate.” (fată, 13 

ani, participantă la focus-grup) 

“Să nu ne trateze ca pe niște animale.” (copil, 15 ani) 

“Am fost dus în familie la vârsta de 18 ani. Părinții s-au bucurat de banii primiți de la Protecția 

copilului două luni și apoi m-au dat afară. Asta da integrare.” (tânăr care a părăsit sistemul de 

protecție) 

“Seara îmi venea să plâng, căci eu nu aveam părinții lângă mine și auzeam la alți copii cum merg 

cu ei în parc și la alte distracții. [...] Când îmi era dor de mama o luam pe doamna învățătoare în 

brațe și ea mă mângâia pe cap și-mi spunea că o să fie bine.” (băiat, 10 ani, participant la focus-

grup) 

“Nu avem posibilitatea să ne plângem de condițiile din școli, de corupția din sistemele de educație 

și sănătate și de modul deplorabil în care suntem tratați de anumiți adulți care dețin poziții 

importante în instituții.” (copil, 15 ani) 

Semnatarii raportului consideră că „un angajament politic real care ar putea să schimbe radical 

situația copiilor din România necesită punerea copiilor în centrul politicilor publice din mai multe 

sectoare prin: evaluarea realistă a nevoilor copiilor, colectarea de date dezagregate despre copii și 

alocarea unor fonduri suficiente și direcționate către copii, o schimbare majoră de abordare față 

de situația actuală, în care bugetele sectoriale sunt ajustate cu minimul necesar. Este pentru prima 
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dată când ne-am unit forțele la nivel național și solicităm cu o singură voce luarea de măsuri 

ferme, coerente, consistente și participative pentru ca drepturile copilului să fie respectate cu 

adevărat. Avem nevoie de o Românie demnă și prietenoasă pentru copii.” 

Raportul pentru România a fost realizat de organizațiile membre ale inițiativei globale: Fundația 

Terre des hommes România, Salvați Copiii România, SOS Satele Copiilor România și World 

Vision România. În lume, Save the Children International, Terre des hommes International, SOS 

Children’s Villages International, World Vision International, alături de ChildFund Alliance și Plan 

International formează Alianța Joining Forces, ce luptă pentru respectarea drepturilor copiilor și 

tinerilor vulnerabili.  În acest context, Alianța a elaborat un raport despre provocările pe care le 

trăiesc copiii în acest moment și l-au lansat anul acesta, la New York și Geneva. Raportul a avut în 

vedere informațiile primite din mai multe țări, printre care și România. 

Evenimentul Child Rights Now! de la București este realizat în parteneriat cu Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie și are loc în cadrul Festivalului Drepturilor 

Copilului organizat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC). 
sursa: www.stiriong.ro, 21 noiembrie 2019 

 

 

 Asociația VeDem Just lansează primul “Laborator de Educație Juridică” 

din România 
  

Liceul Teoretic Marin Preda, București și Comitetul Reprezentativ al Părinților din această unitate 

școlară, împreună cu  asociația VeDem Just au lansat primul „Laborator de educație juridică”. 

Acesta face parte din proiectul național EDUIURIS și constă în amenajarea unei clase cu elemente 

vizuale și de comunicare a noțiunilor elementare de drept, dotarea acestuia cu o mini-bibliotecă cu 

principalele lucrări de specialitate și acte normative interesând elevii și profesorii dar și ghiduri de 

educație juridică: Elevul și Legea scrise de Judecătorul Cristi Danileț, tipărite din sponsorizări și 

donații. Această clasă va fi dedicată orelor de educație juridică. 

 

Deschiderea lansării a fost marcată printr-un proces simulat în care elevii au prezentat un caz de 

pornografie infantilă în care și-au luat în serios rolul de judecător, procuror, avoca, grefier, suspect 

și parte vătămată. (...) 

 

După prezentarea proiectului de educație juridică de către asociația VeDem Just și a activităților de 

educație juridică desfășurate în liceu, organizatorii au invitat elevii și participanții la un chestionar 

distractiv de educație juridică. În urma rezultatelor, primii trei elevi clasați, cu cel mai bun scor, au 

fost desemnați Ambasadori ai Educației Juridice în acest liceu și vor organiza Clubul Prietenii 

Legii. 

 

Asociația VeDem Just își propune să deschidă astfel de laboratoare în cel puțin o școală din fiecare 

județ, în următorul an. Datorită faptului ca primul laborator a fost amenajat și dotat din donațiile și 

sponsorizările primite de asociație, vă invităm să dați o șansă acestui proiect susținând-

ul: https://educatiejuridica.ro/donatii-educatie-juridica-in-scoli/ 
sursa: www.stiriong.ro, 22 nov 2019 

 

 

http://www.stiriong.ro/
https://educatiejuridica.ro/donatii-educatie-juridica-in-scoli/
http://www.stiriong.ro/
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 FONPC lansează programul național pentru dezvoltarea competențelor 

parentale și prevenirea consumului de alcool la adolescenți 
  

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), CDEP Step by Step, cu 

sprijinul Ursus Breweries lansează proiectul ”Reziliența și prevenirea violenței în contextul 

consumului excesiv de alcool în rândul familiilor din România”. Evenimentul are loc în contextul 

celei de-a 30-a aniversări a Convenției cu privire la Drepturile Copilului, în preajma Zilei 

internaționale a Drepturilor Copilului care se sărbătorește în fiecare an pe 20 noiembrie. 

 

Proiectul se desfașoară în perioada aprilie 2019 – aprilie 2020 și își propune prevenirea consumului 

excesiv de alcool și a violenței în contextul consumului excesiv de alcool, prin dezvoltarea 

competențelor parentale, promovarea bunelor tratamente și a metodelor pozitive de educație în 

rândul familiilor din România. 

Noua serie de evenimente este o continuare a proiectului “Competențele parentale și prevenirea 

consumului de alcool” derulat de FONPC, CDEP Step by Step și Ursus Breweries în intervalul 

iunie 2017 – decembrie 2018, care a a identificat o nevoie foarte importantă pentru viitorul copiilor: 

aceea de a ajuta părinții să deprindă competențe parentale în scopul prevenirii consumului de alcool 

la adolescenți. Un alt aspect identificat ține de formarea profesioniștilor în domeniul educației, 

pentru a veni în sprijinul părinților și pentru a colabora mai bine cu aceștia în folosul copiilor. La 

baza programului stă un amplu studiu dezvoltat de Ursus Breweries, în parteneriat cu Demos Marea 

Britanie și Institutul de Politici Publice, despre stilurile parentale și felul în care acestea influențează 

dezvoltarea copilului, în special comportamentele de risc cum ar fi consumul de alcool în rândul 

copiilor. Studiul “Stiluri parentale şi influenţa asupra consumului de alcool la minori” a constatat o 

legătură între părinţii 'autoritari' și o mai mare probabilitate de întâmpinare a unor probleme cu 

consumul de alcool de către copiii acestora. 

 

În cadrul proiectului, între 2017 și 2018, peste 2000 de părinți din Bucureşti și județele Brașov, 

Buzău, Cluj și Timiș au beneficiat de informații și consiliere din partea experților în psihologia 

copilului. S-a discutat atât cu părinții, cât și cu profesioniștii despre stilurile parentale și cum 

acestea pot încuraja apariția sau reducerea comportamentelor de risc la adolescenți. Peste 187 de 

educatori, participanți la worshkop-urile din program, au învățat, de asemenea, despre modalități de 

a-i sprijini pe părinți în relaționarea pozitivă cu copiii lor și în abordarea problemei consumului de 

alcool. 

Atât părinții, cât și profesioniștii care au participat la atelierele de lucru din cadrul proiectului și-au 

exprimat dorința de a fi ghidați în dezvoltarea unor abilități și competențe care să-i ajute să 

abordeze cu cei mici teme sensibile, cum ar fi: consumul responsabil de alcool, alternative la 

recompense pentru întărirea și stimularea comportamentelor pozitive, stiluri parentale, 

permisivitatea și toleranța, modalități de dezvoltare a inteligenței emoționale, abuzul emoțional și 

sexual, dezvoltarea personală a părinților, drepturile copilului. 

”Fiecare copil este diferit și este bine să știm asta de la început, să-l acceptăm așa cum este și să ne 

adaptăm nevoilor lui. Acest lucru este valabil atât pentru părinți, cât și pentru educatori, profesori, 

profesioniști care îngrijesc copilul. Un părinte bun este acela care înțelege nevoile copilului și care 

îl ocrotește suficient încât să poată lua cele mai bune decizii şi, mai ales, acela care îl va ajuta să 

devină autonom, independent. Ne dorim să venim în sprijinul părinților și al profesioniștilor, astfel 
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încât să avem copii fericiți și adulți eficienți”, spune Daniela Boșca (Gheorghe) – Director 

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil. 

 

Detalii program 2019-2020 
Programul continuă în 2019 în șapte județe din țară (Brașov, Buzău, Sălaj, Timiș, Satu Mare, 

Vaslui, Dâmbovița) și București, prin ateliere de formare pentru creșterea competenței 

profesioniștilor din educație de a lucra cu părinții și cu ateliere de suport pentru părinți.  De 

asemenea, în cadrul proiectului, profesioniștii care lucrează cu părinții au la dispoziție 

platforma educatieparentala.ro care oferă profesioniștilor cadrul necesar pentru formarea 

profesională și le dă posibilitatea de a deveni educatori parentali. 

Temele abordate în sesiunile de lucru se vor concentra pe abilităților de parenting, gestionarea 

stresului și a furiei, comunicarea eficientă cu cei mici, reziliență, disciplinare și reguli, prevenirea 

abuzului sau prevenirea consumului de alcool în familie. În total, aproximativ 10.000 de persoane 

vor fi informate despre consumul de alcool prin intermediul materialelor promoționale, atelierelor 

de lucru, întâlnirilor cu părinții și profesioniștii și al rețelelor de socializare. 

 

Incidența consumului de alcool în rândul adolescenților din România 
Conform Raportului Național de Sănătate a Copiilor și Tinerilor din România, 2017, care citează un 

studiu european, aproximativ 37% dintre elevii repondenți din România au spus că au băut prima 

oară alcool între 13 și 16 ani, cu un procent de 8,03% în intervalul 11-12 ani. 

În anul 2016, în România, consumul de alcool la tinerii de 15 ani era de 31,42% (). 
sursa: www.stiriong.ro 

 

 

 Copiii din România: rata mortalității cea mai mare din UE, deprivare 

materială severă alarmantă și clivaj inacceptabil rural/urban 

 

https://www.educatieparentala.ro/platforma/
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Deși principiul interesului superior al copiilor este bine definit juridic, situația copilului în 

România rămâne una critică, cu peste o treime dintre copii trăind sub pragul sărăciei, cu un 

clivaj cronic între urban și rural în ceea ce privește drepturile de bază – sănătate, educație, 

viață - și un abandon școlar care își pune amprenta asupra dezvoltării societății. Astfel, 

România are cea mai mare rată a mortalității în rândul copiilor din Uniunea Europenă, cu un capitol 

separat al mortalității sub un an, iar deprivarea materială severă în rândul copiilor sub 6 ani (21,5%) 

este cea mai ridicată din UE (media este de 5,9%). 

Sunt datele unui Raport complex asupra drepturilor copilului în România, realizat de Organizația 

Salvați Copiii România și Avocatul Poporului. Analiza situației copilului și a drepturilor sale în 

România scoate în evidență faptul că progresele înregistrate în ultimul deceniu sunt fie modeste 

(rata mortalității infantile, protecția împotriva violenței, combaterea sărăciei, sistemul de protecție), 

fie nule (educație, protecție medicală, protecția copiilor cu dizabilități). 

Mai mult, condițiile de viață și de accesibilitate la servicii s-au agravat în cazul copiilor de etnie 

romă și a copiilor cu dizabilități. 

”Atunci când analizăm modul în care societatea românească respectă obligația de a oferi copiilor 

un regim special de protecție și asistență, așa cum cere Constituția României, trebuie să ținem 

seama de faptul că, în spatele acestor statistici, se află copii cu destine proprii. Interesele fiecărui 

copil sunt primordiale și din această perspectivă trebuie să intervenim, fie ca reprezentanți ai unei 

instituții cu responsabilități în acest sens, fie ca părinți ori simpli adulți cărora le pasă de prezentul 

și viitorul copiilor noștri. 

Acest Raport va deveni un instrument important pentru instituția pe care o conduc în munca mea și 

a colegilor mei, a precizat Renate Weber, Avocatul Poporului. 

”Tabloul general al felului în care sunt cu adevărat garantate drepturile copiilor în România este 

unul încă dramatic. Copiii sunt expuși sărăciei extreme în număr mai mare decât adulții, iar 

clivajul rural/urban este unul cronicizat, iar asta înseamnă acces retricționat la servicii medicale și 

de sănătate. Sărăcia are consecințe grave și pe termen lung, atât în privința educației, cât și a 

expunerii la diferite forme de abuz. 

Scopul acestui Raport este să ne ajute pe toți – actori sociali sau politici – să dezvoltăm programe 

dedicate copiilor, exact acolo unde e nevoie”, a precizat Gabriela Alexandrescu, Președinte 

Executiv Salvați Copiii România. 

 

SĂRĂCIA ÎN RÂNDUL COPIILOR 
Aproximativ 21,5% dintre copiii români trăiesc în deprivare materială severă – cea mai ridicată rată 

din UE; unde media este de UE 5,9% - și peste 32% trăiesc sub pragul de sărăcie. Acest procent 

include persoanele ale căror venituri sunt mai mici de 60% din venitul mediu la nivel național 

(adică sub 616 lei/persoană/lună în 2017), incluzând prestațiile sociale. 

România are cea mai mare rată a sărăciei relative persistente din Uniunea Europeană. 
În anul 2017, 19,1% din populație avea venituri sub pragul de sărăcie și se aflase în aceeași situație 

în cel puțin doi din cei trei ani anteriori. În cazul copiilor, rata sărăciei persistente era de 28,8% în 

2017. Deși în scădere, conform celor mai recente date estimate EUROSTAT, România rămâne 

statul european cu cea mai mare diferență la indicatorul sărăciei sau excluziunii sociale între copii și 

totalul populației. 

Peste 150.000 de copii merg seara la culcare flămânzi, iar statistica include doar copiii care 

trăiesc în mediul rural și a fost calculată pe baza unui studiu din 2018, în care 3% dintre copii au 
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răspuns că se culcă flămânzi în fiecare seară, și încă 5% uneori. Nu există studii similare privind 

copiii din mediul urban. 

Cei mai expuși riscului sunt, de departe, copiii care au doi sau mai mulți frați. Pentru familiile 

compuse din 2 adulți și 3 sau mai mulți copii, riscul de a trăi sub pragul de sărăcie era de 61,9% în 

anul 2017. Același risc este redus la mai puțin de jumătate pentru familiile cu 2 adulți și 2 copii 

(26,3%). Chiar și familiile monoparentale au un risc mult mai mic de a trăi în sărăcie (31,2%). 

 

MORTALITATEA ÎN RÂNDUL COPIILOR 
Mortalitatea în rândul copiilor situează România pe primul loc în Uniunea Europeană, cu o rată a 

mortalității de două ori mai mare decât media Uniunii pentru populația între 0-19 ani. 

Astfel, în România, rata mortalității în 2017 a fost de 61,69 la 100.000 copii și adolescenți, în timp 

ce media Uniunii Europene a fost de 31,60. 

Se observă din comparația cu țările cu venituri similare că rata mortalității pentru copiii mici (0-4 

ani) în România este dublă, și mult mai mare decât alte țări cu resurse financiare mai scăzute, cum 

sunt Muntenegru, Serbia sau Bulgaria. Se pune deci întrebarea inabilității României de a asigura 

supraviețuirea copiilor în condițiile resurselor financiare pe care le are la dispoziție. 

Mortalitatea infantilă : În 2018, în România s-au înregistrat 1.214 de decese ale copiilor sub un 

an, cu o rată a mortalității infantile (numărul deceselor raportat la 1.000 de nașteri) de 6,5‰. Mai 

mult de jumătate dintre decesele sub un an se produc în prima lună de viață (mortalitate neonatală). 

Analiza factorilor favorizanți realizată de Institutul Național de Sănătate Publică arată că o parte din 

aceste decese ar fi putut fi evitate printr-o mai bună monitorizare antenatală, care ar fi permis atât 

intervenții în sarcină, cât și direcționarea sarcinilor cu complexitate mare către unități echipate 

corespunzător. 

Din păcate însă, o mare parte din gravide nu au beneficiat de investigații prenatale. De asemenea, 

un rol esențial în salvarea bebelușilor născuți prematur o are dotarea corespunzătoare a secțiilor de 

neonatologie, motiv pentru care Salvați Copiii implementează, pentru al nouălea an consecutiv, cel 

mai amplu program național de dotare a maternităților cu aparatură medicală vitală. 

Ratele mortalității infantile variază puternic la nivelul județelor.  Astfel, județele cu cele mai scăzute 

rate ale mortalității infantile în 2018 sunt Dâmbovița (2,9‰), Ilfov (4,1‰), Arad și Timiș (4,5‰), 

Iași și Alba (4,8‰) și mun. București (3,6‰). La polul opus, cu rate ale mortalității de trei și de 

două ori mai mari, se află Tulcea (15,5‰), Botoșani (12,9‰), Sălaj (11,5‰), Călărași (11,2‰) și 

Caraș-Severin (10‰). 

O altă constantă este clivajul rural/urban: rata mortalității infantile în mediul rural (7,9) este mult 

mai mare decat de cea din mediul urban (5,3). În ciuda tendinței descrescătoare a mortalității 

infantile în România, decalajul absolut dintre mediul rural și cel urban s-a păstrat relativ constant 

până în 2014. Dată fiind scăderea ratelor mortalității, în termeni relativi, decalajul urban-rural 

înseamnă că diferența dintre șansele copiilor din mediul rural la supraviețuire față de cei din mediul 

urban s-a înrăutățit în general în perioada 1990-2018. 

Educația și vârsta mamei. Procentul cel mai mare de decese ale copiilor sub 1 an se înregistrează 

pentru mamele fără educație și cele care au terminat doar școala primară, acesta scăzând ca funcție 

a nivelului de educație al mamei. Vârsta mamei este de asemenea un factor important, cu rate mari 

ale mortalității atât la mamele adolescente, cât și la cele peste 40 de ani. 

Din datele deceselor sub 1 an, reiese că o treime (34,4%) din mamele pentru care s-a înregistrat 

frecvența controalelor prenatale nu au făcut niciun control prenatal, iar alte 27% au făcut doar între 

1 și 4 controale. 
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Distribuția rețelei de servicii medicale este situată în special în mediul urban, unde funcționează 

peste 90% din numărul de spitale, peste 95% din totalul dispensarelor, policlinicilor, centrelor 

medicale de specialitate și unităților de ambulanță, și toate centrele de sănătate mintală. 

Acoperirea scăzută cu vaccin. Față de anii 2014-2016, când datele Institutului Național de 

Sănătate Publică indicau de asemenea lipsa vaccinului ca unul din motivele principale ale vaccinării 

necorespunzătoare, răspunzătoare pentru aproximativ un sfert din cazurile de nevaccinare, în 2017 

și 2018 sub 2% din cazuri s-au datorat lipsei vaccinului. Se observă din statitica motivelor 

nevaccinării că refuzul părinților este un motiv invocat doar în aproximativ 5% din cazuri (ușor mai 

crescut pentru vaccinul ROR în special). 

 

 
 

ACCESUL LA EDUCAȚIE ȘI NEPARTICIPAREA ȘCOLARĂ 
Datele statistice înregistrează o scădere continuă a efectivelor de elevi în ultimii zece ani. Potrivit 

unui studiu publicat de INS, populația școlară va scădea până în anul 2060 cu 42,5%. Vor fi cu 

45,4% mai puțini copii cu vârstă potrivită pentru grădiniță, iar scăderea se va resimți puternic încă 

din 2030. Cele mai dramatice scăderi ale populației școlare sunt așteptate pentru județele: Botoșani, 

Brăila, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.[1] 

Conform raportului MEN privind situația învățământului preuniversitar, în anul școlar 2017 - 2018, 

erau cu 24.000 elevi mai puțini decât în anul anterior și cu aproximativ 349.000 mai puțini decât în 

anul școlar 2009-2010. Singurele creșteri s-au înregistrat în cazul învățământului primar și în cel 

profesional. 

Reducerea populației școlare are în principiu la bază scăderea populației, amplificarea fenomenului 

migrației și diferențele de infrastructură școlară dintre mediile de rezidență. 

Clivajul rural/urban se vede și în privința numărului de copii școlarizați. În cazul învățământului 

preșcolar, numărul copiilor scade cu peste 4.000 în anul școlar 2017-2018 față de anul precedent în 

mediul rural, în timp ce în mediul urban crește cu o cifră similară. Numărul elevilor din 

învățământul primar crește în mediul urban cu 3,1%, iar în mediul rural această creștere este de doar 

0,89%. În învățământul gimnazial, numărul elevilor scade în mediul rural cu 7,7%, în timp ce 

mediul urban înregistrează o scădere de 2.5%. 

Datele fac referire la mediul în care funcționează unitățile de învățământ, nu cel de domiciliu al 

copiilor. Cu alte cuvinte, decalajele se explică parțial și prin copiii care locuiesc la sat, dar învață în 

orașele apropiate de casă. 

Abandonul școlar. La nivelul anului școlar 2017-2018, rata abandonului școlar la nivel național în 

învățământul primar și gimnazial era de 1,7% (aprox. 30.000 elevi). Cea mai mare rată a 

abandonului școlar s-a înregistrat în Regiunea Centru cu 2,6%, urmată de Regiunea Sud-Est, cu 2%. 

Mediul rural se confruntă cu un număr considerabil mai mare de copii care abandonează școala, cu 

un procent de 2,2% în 2015, față de cel urban cu 1,5% în același an. În anul școlar 2016-2017, 

învățământul primar și gimnazial a înregistrat o rată a abandonului de 1,1% în urban și 2.3% în 

rural. 

file:///C:/Users/alexandru.miroiu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9RKZHOM/Raport%20Salvati%20Copiii%20privind%20respectarea%20drepturilor%20copilului%20in%20Romania.doc%23_ftn1
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România și-a asumat ca până în 2020 să ajungă la o rată a părăsirii timpurii a școlii de 11,3%. 

Conform Strategiei privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii, una dintre cele mai importante 

măsuri de prevenție a acestui fenomen este programul Școala după școală (ȘDȘ). 

Totuși, conform unui studiu al Salvați Copiii România, majoritatea costurilor asociate programelor 

școală după școală sunt suportate de părinți, doar 10% dintre respondenți afirmând că o altă 

instituție acoperă o parte din costuri (7,6%) sau toate costurile (2,5%). 

Costurile de școlarizare sunt principalul motiv de abandon școlar în comunitățile marginalizate. 

Pentru o parte dintre elevi, mai ales pentru cei din zonele rurale sărace, unul dintre aceste costuri 

restrictive este cel aferent transportului către și de la școală. La nivelul anului școlar 2015-2016, 

peste 125.000 de elevi au făcut naveta zilnic folosind transportul rutier pentru a ajunge la cursuri. 

Deși este menționată în rapoartele anuale ale MEN ca măsură de combatere a abandonului și oferire 

de șanse egale pentru copii de a frecventa școala, decontarea parțială sau totală a transportului vine 

cu o serie de limitări. Tarifele maxime pe kilometru impuse transportatorilor nu sunt respectate în 

multe situații, ceea ce face ca abonamentele să fie suportate integral de către părinți. 

„Fac naveta din Dorobanțu, iar abonamentul 450 de lei nu mi se decontează deloc. De la 

Dorobanțu până în Constanța sunt 36 de km, iar abonamentul ar trebui să coste 125 de lei. 

Operatorul de transport nu a fost de acord să treacă o sumă mai mică de vreme ce el încasează mai 

mult. Mereu mergem cu carnetul de elev și avem o reducere de 20 de lei“, ne-a povestit o 

adolescentă ai cărei părinți sunt nevoiți să facă eforturi financiare mari pentru a o putea trimite la 

liceu în Constanța. 

Subfinanțarea educației Prin prorogări repetate de la Legea Educației care prevede minim 6% din 

PIB alocare bugetară pentru finanțarea educației naționale, Guvernul României a alocat în medie, în 

cei opt ani de la adoptarea Legii 1/2011, aproximativ 2.83% din PIB pentru educație. Media 

europeană a investițiilor în educație este de 4.7%. 

 

ABUZUL ȘI NEGLIJAREA COPIILOR 
Aproape 15.000 de cazuri de abuz și neglijare au fost raportate de către DGASPC-uri în 2018. 94% 

din cazurile de abuz și neglijare au loc în familie. Din studiile sondaj reiese că numărul real al 

copiilor victime este mult mai mare, majoritatea cazurilor nefiind referite de către serviciile sociale 

sau alți specialiști care lucrează cu copiii (cadre didactice, medici etc.). 

Violența ca formă de disciplină. Portivit datelor de sondaj, două treimi dintre copii au fost supuși 

abuzului emoțional și abuzului fizic ușor ca forme de disciplină. Nefiind conștienți de efectele 

negative ale acestor comportamente asupra copiilor, părinții utilizează aceste forme de abuz pentru 

a corecta comportamentul copiilor. 

Violența în școală. Aproximativ unul din trei copii din ciclurile gimnazial și liceal spun că au fost 

supuși unor forme de violență fizică sau psihologică în școală. O proporție și mai mare a fost a 

victimelor din mediul online. Violența repetată asupra copiilor poate avea repercusiuni grave pentru 

sănătatea lor mintală și performanța scolară. 

Trafic de copii. Dintre toate victimele traficului de persoane identificate de Agenția Națională 

Împotriva Traficului de Persoane, mai mult de jumătate sunt minori. Minorii sunt traficați atât intern 

cât și internațional în scopul exploatării sexuale, pentru săvârșirea de infracțiuni (furt, înșelăciune 

etc.) și pentru exploatare prin muncă. 

 

COPIII CU DIZABILITĂȚI/CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 
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Conform datelor ANPDCA, în România, există 65.731 copii cu dizabilități. Cifra nu include însă 

copiii ai căror părinți nu au făcut demersuri pentru încadrarea oficială într-un grad de handicap. 

Majoritatea copiilor cu dizabilități sunt îngrijiți de propriile familii, dar există și un număr foarte 

mare de copii încadrați în grad de handicap care se află în sistemul de protecție specială. 

Integrarea educațională a copiilor cu dizabilități 
Incidența neșcolarizării este de 7 ori mai mare în rândul persoanelor cu dizabilități decât în rândul 

populației generale. 

Conform unor date din 2016, mai puțin de jumătate (42%) erau încadrați în școli de masă. Încă 26% 

erau înscriși în școli speciale sau beneficiau de educație specială de grup și 3% erau educați în 

regim individual. Aproximativ 29% dintre copiii cu dizabilități nu erau înscriși în învățământ, dar 

acest grup include și copiii de vârste foarte mici. Totuși, peste 6.000 de copii cu dizabilități cu 

vârsta de peste 5 ani nu erau înscriși în nicio formă de învățământ. 

Școlile de masă sunt însă slab pregătite pentru integrarea și sprijinirea copiilor cu dizabilități și 

CES, din punct de vedere al accesibilizării materiale, și în ceea ce privește pregătirea personalului 

didactic și socializarea celorlalți copii și părinți în spiritul educației incluzive: 

 Doar 30% dintre școli sunt dotate cu rampe de acces pentru persoane cu dizabilități motorii; 

 Aproximativ 15% dintre școli sunt dotate cu toalete accesibilizate pentru persoane cu 

dizabilități; Curicula și materialele educaționale sunt în general neadaptate nevoilor copiilor cu 

CES; 

 Cadrele didactice cu atribuții în sprijinirea copiilor cu CES sunt prea puține și insuficient 

pregătite; 

 Copiii cu dizabilități sunt discriminați în școlile de masă, uneori chiar de către conducerea 

școlii care nu dorește să îi înscrie sau nu le acceptă însoțitori; 

 Copiii cu dizabilități care frecventează școli de masă sunt discriminați adesea de către colegi 

și de către părinții colegilor, care consideră că prezența în clasă a unui copil cu nevoi speciale 

afectează negativ performanța clasei. 

Date de context: 
 În 2018, în România trăiau 3.680.850 de copii. 

 La 1 ianuarie 2018, procentul copiilor rezidenți în mediul rural era cu foarte puțin mai mare 

decât al copiilor din mediul urban, diferența reală fiind de doar 0,32% (13.228) mai mulți copii în 

mediul rural. 

 Dacă la grupa de vârstă 15-19 ani majoritatea copiilor locuiesc în sate (peste 55%), cei mai 

mulți copii între 0 și 4 ani trăiesc în orașe. 

 Ponderea copiilor diferă de la o regiune la alta cu până la 6 procente. Cei mai mulți copii, 

proporțional în populația regiunii, se află în regiune cu cel mai înalt nivel de sărăcie relativă: 

Regiunea Nord-Est are 24,5% din populație sub 19 ani și o rată a sărăciei de 33,4%. În 

contrabalans, regiunea cea mai înstărită, București Ilfov cu o rată a sărăciei relative de doar 6,1%, 

are cea mai mică proporție de copii dintre toate regiunile (18,5%). 

Raportul poate fi consultat online, la adresa:   

https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/d2/d25608a0-a3f0-4823-8b9e-d52ee0c01130.pdf 
sursa: www.stiriong.ro, 19 nov 2019 

 

https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/d2/d25608a0-a3f0-4823-8b9e-d52ee0c01130.pdf
http://www.stiriong.ro/
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 3 decembrie – Ziua internațională a persoanelor 

cu dizabilități 
 

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a stabilit tema The Future is Accessible – 

Viitorul este accesibil pentru Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități - 2019, pentru a 

capacita efortul comun de planificare și construire a unei societăți deschise tuturor.  

 

Informații suplimentare: www.idpwd.org 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


