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COMUNICAT DE PRESĂ 04.04.2022 

 

Vorbe versus fapte în cazul „creșterii echității” sistemului de educație 

 

 „PNRAS este cel mai mare program de sprijinire a participării la educație din istoria recentă a României și primul 

program coerent la nivel național care urmărește scalarea unor măsuri dovedite eficiente la nivel local, individual, în 
scopul atingerii unui important obiectiv de țară: creșterea gradului de echitate a sistemului de învățământ. 

PNRAS reprezintă răspunsul Ministerului Educației la problematica părăsirii timpurii a școlii și a abandonului școlar, 
se adresează elevilor aflaţi în risc de abandon, în special elevi aparţinând grupurilor vulnerabile, elevi aparţinând 

minorităţii rome, elevi din mediul rural și urban mic, elevi cu dizabilităţi sau cerințe educaționale speciale (CES), elevi 

din comunităţi dezavantajate economic, copii în risc de excluziune socială pe fondul sărăciei, lipsa locuinței, familie 
monoparentală, familii dezorganizate, elevi expuși altor riscuri sociale.” 31.03.2022 Comunicat Sorin Mihai 

Cîmpeanu, ministrul educației. 
 

 

Faptele: 

 

 Datele oficiale prelucrate cu instrumentul IRSE, 

arată că în 2020 erau 1.253 școli dezavantajate 

 Dintre acestea doar 741 sunt acum cuprinse în 

PNRAS - aproape 60% 

 Din cele 1.391 școli finanțate, 554 au sub 10% risc 

de abandon școlar, iar 166 de școli înregistrează 

zero risc de abandon.  

 În lista școlilor selectate de Ministerul Educației 

pentru finanțarea cu fonduri PNRR regăsim 650 de 

școli bune și foarte bune ce vor primi sume 

consistente pentru „creșterea gradului de echitate”. 

De fapt finanțarea școlilor bune în detrimentul celor 

dezavantajate nu va face decât să crească exponențial 

inechitatea deja existentă în sistemul de educație și 

polarizarea școlilor demonstrată de ani de zile în studiul „Indicele de risc socio educațional” 

Lista unităților școlare care vor beneficia de finanțare arată, fără putință de tăgadă, că numai o parte dintre școlile 

defavorizate, cu mulți elevi în risc de abandon școlar, vor beneficia de sprijin, în timp ce școli relativ favorizate, fără 

abandon școlar declarat și cu risc minim de abandon, vor beneficia de finanțare. 
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După cum avertizam în Raportul „PNRAS prin PNRR: încă o șansă ratată?” publicat în februarie 2022, 

modul în care a fost gestionat acest program are toate șansele să rateze substanțial obiectivul general asumat - 

reducerea abandonului școlar. PNRAS, așa cum a fost conceput, are o serie de vulnerabilități care au făcut, în cele 

din urmă, ca sprijinul din PNRR să nu ajungă acolo unde trebuie: 

• Vulnerabilități conceptuale la nivel de program – formulare vagă a finalităților, ignorarea experienței și a lecțiilor 

învățate prin derularea unor programe similare (inclusiv experiența noastră, din ultimii 7 ani, privind definirea și 

folosirea Indicelui de Risc Socio-Educațional – IRSE), lipsa mecanismelor de evaluare, inconsistența și lipsa de 

transparență a metodologiei de selecție a școlilor. 

• Vulnerabilități metodologice privind instrumentul în jurul căruia este construit PNRAS, respectiv Mecanismului 

de Avertizare Timpurie în Educație (MATE): inconsistență internă, între cele două componente, lipsa 

transparenței privind modalitatea de calcul, de validare și de pilotare, neglijarea factorilor de context. 

• Incertitudini privind capacitatea instituțională în derularea PNRAS, la nivel de Minister, la nivelul inspectoratelor 

școlare și, mai ales, la nivelul unităților de învățământ cu adevărat defavorizate.  

Mare parte din temerile noastre au fost confirmate: un număr de aproape 500 de școli defavorizate nici nu au depus 

cereri de finanțare – motivele evidente fiind lipsa de capacitate a multor școli eligibile, concomitent cu lipsa de suport 

din partea inspectoratelor școlare în conceperea și scrierea cererilor de finanțare. Singura formă de sprijin instituțional 

primită de către școli a fost ghidul foarte general și două webinarii de informare. 

Evident, aceste măsuri nu au suplinit nici pe departe sprijinul consistent de care aceste unități aveau cu certitudine 

nevoie, astfel că vulnerabilitățile menționate și neadresate de către minister, au condus la situația actuală în care 1.391 

de școli mai mult sau mai puțin dezavantajate vor fi finanțate, cu o valoare medie a grantului de 138.000 euro. În plus, 

pe lângă problemele semnalate, toate unitățile selectate vor primi finanțare în prima etapă, deși jalonul din PNRR 

prevedea încheierea contractelor de finanțare cu 750 de unități în această etapă.  

 

 

Concluzii: 

 

1. Tocmai acolo unde finanțarea europeană ar fi avut cel mai mare efect, nu se va implementa PNRAS 

2. Banii europeni vor fi cheltuiți fără un impact vizibil la nivel macro (sau cu un impact minim) în indicatorii naționali 

și europeni asociați abandonului școlar și părăsirii timpurii a școlii 

3. Școlile defavorizate care nu se află pe lista celor finanțate sunt acum multiplu defavorizate și excluse.  O dată prin 

situarea lor într-o zonă geografică marginalizată, unde, prin concurența mai multor factori de risc social și 

educațional, participarea și rezultatele școlare sunt slabe. Iar în al doile rând și cel mai important, chiar prin politicile 

publice deficitare care le exclud de la finanțare. 

4. Deși fonduri generoase de la Uniunea Europeană au fost și sunt gestionate de către statul român, iată că și PNRAS 

finanțat  prin PNRR se adaugă șirului de programe destinate elevilor dezavantajați și reducerii abandonului școlar 

care nu ajung tocmai la aceștia (cum au fost: tablete în școli, masă caldă, remediere școlară, școală după școală). 

5. Se conturează astfel un pattern clar al decidenților din educație și demonstrat de societatea civilă, mod de operare 

pe care instituțiile finanțatoare ar trebui să îl ajusteze astfel încât să nu se instituie ca o practică permanentă. 

 

În opinia celor 250 de organizații neguvernamentale care monitorizează și documentează situația PNRAS, 

toate școlile dezavantajate trebuie incluse urgent și prioritar – chiar cu programe elaborate și gestionate la 

nivel de inspectorat școlar sau de Minister unde funcționează un departament creat tocmai cu acest scop. 

 

Pentru a ilustra modalitatea în care Ministerul Educației acționează pentru realizarea obiectivului de țară creșterea 

gradului de echitate a sistemului de învățământ, dar și gradul de încredere al MATE – instrumentul folosit pentru 

selecția școlilor dezavantajate în PNRAS - exemplificăm cele expuse cu date oficiale din două școli defavorizate 

neincluse în lista celor finanțate și două unități relativ favorizate, finanțate.  

 

 

https://hartairse.humancatalyst.ro/storage/app/public/docs/1644429043.pdf
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I. Școli defavorizate neselectate (exemple) 

 

 

1. Școala Gimnazială Ciurila, Comuna Ciurila, Jud. Cluj (Indice de risc socio-educațional: 7.62, maximum 

fiind 10)1 – mediu rural:  

• Situată într-o zonă dezavantajată din punct de vedere economic și cu probleme de acces. 

• Școlariza, în anul școlar 2020-2021, 115 elevi, dintre care 27 raportați cu CES. 

• 32% dintre elevi sunt de etnie romă, toți autoidentificați. 

• Nivel mediu de educație a părinților (reamintim, nivelul de educație a părinților se corelează cu câștigurile 

familiei și cu rezultatele învățării) este de 5.29 ani (76% dintre părinți având învățământul gimnazial 

nefinalizat) 

• 41% dintre preșcolari și elevi sunt raportați ca provenind din familii cu nivel economic redus, pentru care s-au 

întocmit documente de bursă socială sau pentru alte forme de ajutor social. 

• 71% dintre preșcolari și elevi nu locuiesc în același sat în care se află școala.  

• 31% dintre cadrele didactice sunt fără definitivat. 

• Același procent de cadre didactice nou venite în școală (deci, fluctuație mare de personal).  

• 17.5% dintre elevii de gimnaziu erau, la finalizarea anului școlar precedent, repetenți, corigenți, cu situația 

neîncheiată.  

• Din cei 6 absolvenți de clasa a VIII-a, din anul școlar precedent, 4 s-au înscris la Evaluarea Națională, 2 având 

medii sub 5. 

• Număr mediu de absențe per elev, pe an școlar: 54.  

 

 

 

2. Liceul Teoretic Băneasa, Jud. Constanța (Indice de risc socio-educațional 6,77 din maximum 10)2 – mediu 

urban: 

• Situat într-o zonă dezavantajată din punct de vedere economic. 

• Școlariza, în anul școlar 2020-2021, 1098 preșcolari și elevi, 15 elevi, dintre care 17 raportați cu CES. 

• Peste 10% dintre preșcolari și elevi sunt de etnie romă și peste 35% de alte etnii decât cea română. 

• Nivel mediu de educație a părinților (reamintim, nivelul de educație a părinților se corelează cu câștigurile 

familiei și cu rezultatele învățării) este de 8,66 ani pentru grădiniță și 9,66 ani pentru învățământul primar, 

gimnazial, profesional și liceal (media pentru mediul urban fiind de peste 11 ani).   

• Peste 51% dintre preșcolari și elevi sunt raportați ca provenind din familii cu nivel economic redus, pentru 

care s-au întocmit documente de bursă socială sau pentru alte forme de ajutor social. 

• 24% dintre cadrele didactice sunt fără definitivat, iar 14,5% sunt necalificate. 

• 25% dintre cadrele didactice nou venite în școală (deci, fluctuație mare de personal).  

• 12.3% dintre elevi erau, la finalizarea anului școlar precedent, repetenți, corigenți, cu situația neîncheiată.  

• Din cei 58 de absolvenți de clasa a VIII-a, din anul școlar precedent, 52 s-au înscris la Evaluarea Națională, 46 

având medii sub 5. 

• Din cei 82 de absolvenți de liceu, din anul școlar precedent, 32 s-au înscris la Examenul de bacalaureat, 20 

având medii sub 6. 

• Număr mediu de absențe per elev, pe an școlar: 49.  

 

 

 

 

 

 
1 Datele au fost selectate din Raportul anual de evaluare internă a calității educației, pentru anul 2020-2021 - https://aracip.eu/detalii-unitate-
de-invatamant/219382; Raportul pentru anul școlar 2020-2021 - https://aracip.eu/descarca/raei/37353  
2 Datele au fost selectate din Raportul anual de evaluare internă a calității educației, pentru anul 2020-2021  - https://aracip.eu/detalii-unitate-
de-invatamant/222852; Raportul pentru anul școlar 2020-2021 - https://aracip.eu/descarca/raei/38913  

https://aracip.eu/detalii-unitate-de-invatamant/219382
https://aracip.eu/detalii-unitate-de-invatamant/219382
https://aracip.eu/descarca/raei/37353
https://aracip.eu/detalii-unitate-de-invatamant/222852
https://aracip.eu/detalii-unitate-de-invatamant/222852
https://aracip.eu/descarca/raei/38913
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II. Școli relativ favorizate selectate (exemple)3 

 

1. Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Băbiciu, Jud. Olt (Indice de risc socio-educațional: 0.96, maximum 

fiind 10)4 – mediu rural:  

• Nu este situată într-o zonă dezavantajată din punct de vedere economic și nici nu raportează probleme de 

acces. 

• Școlariza, în anul școlar 2020-2021, 130 preșcolari și elevi, niciunul raportat cu CES. 

• Toți preșcolarii și elevii sunt români. 

• Nivel mediu de educație a părinților (reamintim, nivelul de educație a părinților se corelează cu câștigurile 

familiei și cu rezultatele învățării) este de 10,56 ani pentru grădiniță și 9,61 ani pentru învățământul primar, 

gimnazial, profesional și liceal (media pentru mediul rural fiind de peste 10 ani).   

• Niciun preșcolar și niciun elev nu este raportat ca provenind din familii cu nivel economic redus. 

• Aproape toți preșcolarii și elevii locuiesc în același sat în care se află școala.  

• Nu există cadre didactice necalificate și fără definitivat. 

• Circa 27% dintre cadre didactice sunt nou venite în școală (deci, fluctuație mare de personal).  

• Nu sunt raportați elevi care, la finalizarea anului școlar precedent, erau repetenți, corigenți, cu situația 

neîncheiată.  

• Din cei 14 absolvenți de clasa a VIII-a, din anul școlar precedent, toți s-au înscris la Evaluarea Națională, 5 

având medii sub 5. 

• Număr mediu de absențe per elev, pe an școlar: 0,82.  

 

2. Școala Gimnazială "Hadrian Daicoviciu" Orăștioara de Sus, Jud. Hunedoara (Indice de risc socio-

educațional: 0.91, maximum fiind 10)5 – mediu rural:  

• Nu este situată într-o zonă dezavantajată din punct de vedere economic și nici nu raportează probleme de 

acces. 

• Școlariza, în anul școlar 2020-2021, 149 preșcolari și elevi, 5 fiind raportați cu CES. 

• Toți preșcolarii și elevii sunt români. 

• Nivel mediu de educație a părinților (reamintim, nivelul de educație a părinților se corelează cu câștigurile 

familiei și cu rezultatele învățării) este de 10,95 ani pentru grădiniță și 11,83 ani pentru învățământul primar, 

gimnazial, profesional și liceal (media pentru mediul rural fiind de peste 10 ani).   

• 12% dintre preșcolari și elevi sunt raportați ca provenind din familii cu nivel economic redus, pentru care s-au 

întocmit documente de bursă socială sau pentru alte forme de ajutor social. 

• 87,5% dintre preșcolari și elevi locuiesc în același sat în care se află școala.  

• Aproape 17% dintre cadre didactice sunt fără definitivat. 

• Aproape 6% dintre cadre didactice sunt nou venite în școală (deci, fluctuație mică de personal).  

• Nu sunt raportați elevi , care, la finalizarea anului școlar precedent, erau repetenți, corigenți, cu situația 

neîncheiată.  

• Din cei 13 absolvenți de clasa a VIII-a, din anul școlar precedent, 10 s-au înscris la Evaluarea Națională, 5 

având medii sub 5. 

• Număr mediu de absențe per elev, pe an școlar: 3,41.  

 

 

 

 
3 Notă: Este departe de noi gândul că aceste școli nu merită o finanțare suplimentară, pentru rezolvarea diferitelor probleme, chiar dimpotrivă. 

Dorim, doar, să atragem atenția că impactul finanțării va fi minim în privința scopului PNRAS, respectiv reducerea abandonului școlar (acolo 

unde nu există abandon sau risc de abandon, este clar că nu ai ce să reduci). Pentru școlile cu risc mic de abandon, se puteau găsi alte surse de 

finanțare – de exemplu, POEO). 
4 Datele au fost selectate din Raportul anual de evaluare internă a calității educației, pentru anul 2020-2021 - https://aracip.eu/detalii-unitate-
de-invatamant/220307; Raportul pentru anul școlar 2020-2021 - https://aracip.eu/descarca/raei/35978   
5 Datele au fost selectate din Raportul anual de evaluare internă a calității educației, pentru anul 2020-2021 - https://aracip.eu/detalii-unitate-
de-invatamant/219895; Raportul pentru anul școlar 2020-2021 - https://aracip.eu/descarca/raei/35094   

https://aracip.eu/detalii-unitate-de-invatamant/220307
https://aracip.eu/detalii-unitate-de-invatamant/220307
https://aracip.eu/descarca/raei/35978
https://aracip.eu/detalii-unitate-de-invatamant/219895
https://aracip.eu/detalii-unitate-de-invatamant/219895
https://aracip.eu/descarca/raei/35094
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Acesta este un demers susținut de: 

   

Laura Greta Marin, Președinte AEJS Human Catalyst (office@humancatalyst.ro) 

Diana Chiriacescu, coordonator Platforma Socială, (secretariat@platformasocială.ro) 

Ariana Dudună, Președinte Asociația Elevilor din Constanța, (office@asociatiaelevilor.ro) 

Alexia Marinescu, Președinte Asociația Elevilor din București și Ilfov, (asociatiaelevilor.aebi@gmail.com) 

Natanael Iriciuc, Președinte Asociația Elevilor din Timiș, (timis@asociatiaelevilor.ro) 

Patrisia Moraru, Președinte Asociația Vâlceană a Elevilor, (asociatia.ave@gmail.com) 

Cristina Miculaiciuc, Președinte Asociația Elevilor din Maramureș, (asociatiaelevilormm@gmail.com) 

Corina Atanasiu, Președinte,  Federația Părinților și Aparținătorilor Legali din România, (parinti@fepal.ro) 

Delia Grigore, președinte Asociația Centrul Rromilor „Amare Rromentza” (rromano@amarerromentza.org) 

Răzvan Orășanu, Președinte Asociația “Ține de Noi” (office@tinedenoi.ro) 
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