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INTERPELARE 
31 martie 2021 

 

Din partea: Doamnei deputat Ana-Loredana Predescu 

Circumscripția electorală nr. 8 – Brașov - Grupul parlamentar PSD 

În atenția: Domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației și Cercetării 

Obiectul întrebării: Care sunt măsurile Ministerului Educației pentru reducerea 

abandonului școlar? 

 

Stimate domnule ministru,  

Studiile de specialitate au dovedit faptul că lipsa accesului la educație reduce șansele copiilor 

de a-și valorifica potențialul și de a deprinde abilități esențiale pentru formarea lor ca adulți.  

Potrivit rapoartelor realizate de Unicef România:   

- aproape 400.000 de copii nu merg la școală,  

- doar patru din cinci copii termină clasa a VIII-a și doar șapte din zece finalizează 

liceul sau școala profesională, 

- unul din cinci adolescenți și tineri nu merge la școală, nu urmează o formare 

profesională sau alte tipuri de formare și, prin urmare, nu își poate găsi un loc de 

muncă; 

„Monitorului Educației și Formării 2020”, realizat de Comisia Europeană, arată că rata 

abandonului școlar din România, în anul 2019, a fost de 15,3%, în timp ce ținta pentru 2020 a 

fost de 11,3%. În același timp, în Europa, rata de părăsire timpurie a școlii a scăzut, în medie, 

de la 13,4 %, în 2011, la 10,2 % în 2019. 

Motivele pentru care rata abandonului școlar este crescută în România, sunt bine cunoscute: 

mulți copii nu se pot școlariza în localitatea în care locuiesc, multe familii cu precădere în 

mediul rural, se luptă cu sărăcia și își trimit copiii să muncească pentru bani, implicarea redusă 

a părinților în educația copiilor, lipsa formării cadrelor didactice, fonduri sau metodologii 

insuficiente, iar, din păcate, lista poate continua.  

Cu cât abandonează școala mai devreme un copil, cu atât îi va fi mai greu ca adult să se 

integreze în societate, să își găsească un loc de muncă și să susțină o familie. Abandonul școlar 

generează șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de sănătate.  
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Consider că identificarea de soluții pentru reducerea abandonului școlar este o chestiune ce nu 

are culoare politică, iar executivul și legislativul trebuie să colaboreze pentru conturarea unui 

cadru legislativ coerent și funcțional pentru a se asigura prevenirea abandonului școlar și 

îmbunătățirea performanțelor școlare.  

Prin urmare, domnule ministru, apreciind vasta dumneavoastră activitate în domeniu, vă 

înaintez rugămintea de a prezenta oral și în scris punctul de vedere al ministerului pe care îl 

coordonați cu privire la politica actualului Guvern în ceea ce privește reducerea abandonului 

școlar.  

Totodată, vă rog să faceți public care este rata actualizată a abandonului școlar din România, 

care sunt măsurile concrete pe care Ministerul Educației le implementează pentru reducerea 

acesteia și care este impactul sau rezultatul acestor măsuri. Există în acest sens, în exercițiu, 

programe integrate de sprijin pentru familiile vulnerabile?  

Deoarece cei mai expuși la riscul de abandon școlar sunt copiii ce provin din medii rurale, din 

familii sărace, din comunități de romi sau au o dizabilitate, vă rog, domnule ministru, să 

precizați care sunt măsurile concrete și în vigoare pentru a sprijini acești copii.  

 

În speranța unui dialog instituțional constructiv, vă rog să primiți expresia înaltei mele 

considerații. 

 

 

 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul oral și în scris.  

 

 

Ana-Loredana Predescu 

Deputat 

Membru al Comisiei pentru învățământ 

 

 

 




