INFOPRESS
Salvați Copiii cere Guvernului României alocarea a minim 6% din PIB pentru educație și
creșterea bugetului alocat asigurării dreptului la sănătate pentru toți copiii

București, 23 noiembrie 2015. În contextul actual al dezbaterilor publice privind Bugetul de
Stat pentru 2016, Organizația Salvați a trimis o scrisoare deschisă domnului prim-ministru
Dacian Cioloș și ministerelor responsabile de elaborarea bugetului prin care semnalează faptul
că România, stat membru al Uniunii Europene, se confruntă cu grave probleme privind
asigurarea accesului universal și gratuit la educație și servicii medicale de calitate pentru toți
copiii.
De aceea, Salvați Copiii face apel la echipa guvernamentală condusă de domnul Dacian
Cioloș să asigure, ca obiective imediat și de necesitate, resurse financiare
corespunzătoare pentru sistemul de învățământ și cel medical din România, prin
alocarea a 6% din PIB pentru educație, așa cum prevede Legea 1/2011 a educației
naționale, și a unei finanțări adecvate pentru respectarea dreptului la sănătate pentru
toți copiii.

INDICATORI AI SISTEMULUI DE EDUCAȚIE
Cu toate că Legea 1/2011 a educației naționale prevede, în mod imperativ, în art. 8, că ”Pentru
finanțarea educației naționale se alocă anual din bugetul de stat și din bugetele autorităților
publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv”, acest deziderat a fost
anual blocat invocându-se argumente de natură politică sau economică, în detrimentul
obligației fundamentale de asigurare a respectării dreptului la educație al copiilor, ceea ce a
condus la o situație nedemnă de apartenența țării noastre la Uniunea Europeană.
În România, cheltuielile pentru educație se situează la nivelul de 3% din PIB (3,03% în 2012,
2,8% în 2013, 2,8 în 2014), fiind cel mai scăzut din Uniunea Europeană, a cărei medie a
înregistrat 5% în 20131. (Grafic 1)
Insuficiența resurselor alocate de la nivel central îi face pe copiii din zonele defavorizate
extrem de vulnerabili, bugetele alocate fiind influențate de bunăvoința autorităților locale
sau de capacitatea financiară a acestora, și nu de nevoile resimțite în comunitate. Această stare
de fapt conduce la diferențe nepermise între cheltuielile medii per elev între județele țării, plus
București, elevii cei mai defavorizați din acest punct de vedere fiind din județe (Vaslui, Bacău)
Cele mai mari procente, între 6,5-7,1%, au fost cheltuite de Danemarca, Portugalia, Suedia, Cipru și Slovenia. (Sursa:
Eurostat, baza gov_10a_exp)
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cu un nivel ridicat de sărăcie pentru care alocările per elev să fie, în unele cazuri, de două ori
mai mici.2
366.000 de copii (3 – 17 ani) nu sunt înscriși în nicio formă de învățământ (preșcolar,
primar, gimnazial, liceal sau profesional), iar 24.400 de copii au abandonat învățământul
primar și gimnazial în anul școlar 2012-2013.3 În mediul rural, 1 din 6 copii cu vârste
între 07-10 ani și 1 din 4 dintre cei între 11 și 14 ani nu sunt cuprinşi în învăţământul
primar.4
Din cele 19.000 de unități de învățământ (grădinițe, școli, licee) din România, doar 7% au
autorizație cu privire la protecția împotriva incendiilor 5, fără a mai lua în discuție
rezistența clădirilor vechi la cutremure. Totodată, din cauza lipsei de adaptare a școlilor la
cerințele privind accesibilitatea copiilor cu dizabilități în spațiile școlare, doar o treime dintre
aceștia sunt integrați în învățământul de masă.
Toate aceste aspecte nedorite au condus la o situație deloc onorantă pentru România la nivel
internațional. Conform evaluării internaționale PISA, 40% dintre copiii de 15 ani sunt
semianalfabeţi (abia ştiu să scrie şi să citească), plasând România pe locul 48 din 63 de țări
analizate.6

INDICATORI PRIVIND MĂSURILE DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ADRESATE DIRECT COPIILOR
În 2013, la o populație școlară de 3.217.699 de elevi, existau aproximativ 740 de medici
școlari angajați și 2.880 de asistente medicale școlare plătiți de la bugetul de stat prin
transfer de la Ministerul Sănătății către autoritățile locale.7 Această rețea de medici școlari și
asistente medicale acordau servicii medicale pentru 2.012.109 elevi astfel că o treime dintre
copii, în special din mediul rural, puteau dobândi acces la asistență medicală prin deplasarea
într-o altă localitate.
În ceea ce privește serviciile medicale stomatologice, cei 475 de medici și aproximativ 280
de asistente asigurau asistența medicală doar pentru 40% dintre copii. De asemenea,
infrastructura spitalicească adresată în mod special copiilor a avut o evoluție negativă,
constatându-se că numărul de paturi din secțiile de pediatrie a cunoscut o scădere importantă
începând cu anul 2008. (Grafic 2)
Mortalitatea infantilă rămâne un capitol nefericit pentru România, plasând țara
Analiza bugetului copiilor – studiu exploratoriu, Salvați Copiii, 2015.
http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010001_Cercetare%20bugetul%20copiilor.pdf
3
Sursa: Institutul de Științele Educației, Analiza sistemului de învățământ preuniversitar din România din perspectiva
unor indicatori statistici, 2015.
4
Sursa: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Setul Naţional de Indicatori de
Incluziune Socială, 2014.
5
Sorin Câmpeanu, declarație publică în 7 noiembrie 2015.
6
http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/romania-pisa.htm Semnificativ e și faptul că România ocupa locul 5 la capitolul
absenteism din cele 63 de țări evaluate, 57,5% dintre copii lipsind nemotivat în mod regulat ore sau zile de la școală.
7
Sursa: Ministerul Sănătății, 2014.
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noastră, după 8 ani de integrare europeană, încă pe primul loc în Uniunea Europeană,
cu o rată a mortalităţii infantile mai mult decât dublă (8.8‰)8 față de media europeană de
3.7‰ (vezi Graficul 2). România se află în urma tuturor celorlalte țări din Uniunea Europeană
și chiar a unor state din Europa Centrală și de Est care urmăresc integrarea europeană
(Albania, Serbia, Ucraina) și care au înregistrat un ritm constant de descreștere anuală a
mortalității.9

RECOMANDĂRI SALVAȚI COPIII
Considerăm că educaţia este un drept şi o necesitate - copiii trebuie să meargă la şcoală,
fără îngrădire și în condiții decente și de siguranță, iar autoritățile publice trebuie să garanteze
şi să asigure accesul la educaţie pentru toţi copiii, fără discriminare și în mod gratuit. De aceea,
Salvați Copiii cere o schimbare rapidă în ceea ce privește finanțarea educației publice,
prin alocarea a 6% din PIB, astfel încât aceasta să devină una din prioritățile actuale ale
Guvernului României, argumentele în acest sens fiind atât de natură juridică, cât și socială.
Analiza indicatorilor disponibili referitori la serviciile de sănătate asigurate copiilor, prin
rețeaua publică de sănătate, și elevilor, prin intermediul cabinetelor stomatologice și medicale
școlare, arată că aceste servicii sunt cronic sub-dezvoltate în raport cu numărul copiilor din
Romania. În acest sens, Salvați Copiii recomandă creșterea în continuare a bugetului
cheltuit pentru sănătate și implementarea de măsuri care să elimine riscul ca unii copii
să nu beneficieze de acces la servicii medicale de calitate (dotarea corespunzătoare a
maternităților și a spitalelor de pediatrie, asigurarea personalului medical pregătit și
dezvoltarea rețelei de cabinete stomatologice și medicale școlare).
Salvați Copiii va susține Guvernul României în orice demers inițiat în favoarea drepturilor
copilului, dar îi cere să elaboreze proiectul Bugetului de stat pentru 2016 luând în considerare
cu prioritate bugetele alocate copiilor, cu respectarea principiului fundamental al interesului
superior al copilului care trebuie să prevaleze ”în toate demersurile şi deciziile care privesc
copiii, întreprinse de autorităţile publice”10.

Institutul Național de Statistică, 2015. În 2014, a fost înregistrată prima creștere a ratei mortalității (8,5‰ în 2013)
după 25 de ani de reducere constantă.
9
Conform analizelor Salvați Copiii, 50% dintre copiii pe care îi pierdem anual ar putea fi salvați prin dotarea
maternităţilor şi a secţiilor de nou-născuţi cu echipamente medicale performante și personal adecvat și prin dezvoltarea
de programe suport pentru gravide, mame şi copii.
10
Art. 1, alin. 4, Legea 272/2004 privind promovarea și protecția drepturilor copilului.
8
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ANEXE:
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CONTRIBUȚII ALE ORGANIZAȚIEI SALVAȚI COPIII:
1. MANIFESTUL PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE – 5 octombrie 2015, Ziua Internațională a Educației
Salvați Copiii a lansat Manifestul pentru Dreptul la Educație prin care pune pe agenda publică 10 priorităţi pentru
îmbunătățirea sistemului de educație: Utilizarea a minimum 6% din PIB pentru educaţie și transpartența în
folosirea banilor publici.
- Asigurarea accesului universal și gratuit la educaţie preşcolară, primară şi secundară pentru toţi copiii.
- Îmbunătăţirea calităţii educaţiei printr-o mai bună formare iniţială şi continuă.
- Curriculum modern, actualizat ştiinţific şi bazat pe cercetări şi bune practici privind educaţia copiilor.
- Incluziunea şcolară a copiilor cu dizabilităţi.
- Adoptarea şi implementarea Strategiei naţionale şi planului de acţiune privind educaţia timpurie.
- Introducerea educaţiei interculturale şi a educaţiei pentru toleranţă şi eliminarea discriminării și a unor sisteme
de prevenire şi eliminare a violenţei în şcoli.
- Participarea copiilor în procesul decizional al şcolilor.
- Asigurarea serviciilor de consiliere prin creşterea numărului de consilieri şcolari, astfel încât unui consilier să-i
revină 300 de elevi.
- Consolidarea cooperării dintre sectorul public şi organizaţiile neguvernamentale.
2. ANALIZA NAȚIONALĂ „BUGETUL PUBLIC ALOCAT COPIILOR” – 10 noiembrie 2015
Organizația Salvați Copiii a lansat, în cadrul unui seminar național organizat cu sprijinul Comisiei pentru
Drepturile Omului, Culte şi Minorităţi, din Senatul României, cercetarea „Bugetul public alocat copiilor”, în
încercarea de a răspunde la întrebarea ”Câți bani cheltuie statul român pentru copiii din România?”.
Recomandările studiului pentru finanțarea necesară asigurării dreptului la educație de calitate pentru toți
copiii au fost următoarele:
- Asigurarea predictibilității resurselor alocate și cheltuite pentru învățământ, prin finanțarea educației cu cel
puțin 6% din PIB, în conformitate cu art. 8 din Legea 1/2011 a educației naționale.
- Revizuirea formulelor și valorilor utilizate pentru calcularea finanțării în funcție de costul standard per
preșcolar/elev, astfel încât finanțarea de bază să fie cu adevărat suficientă pentru asigurarea condițiilor normale
de învățământ pentru toți copiii. În acest sens, recomandăm:
- Majorarea semnificativă a costului per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu „bunuri și servicii” și
introducerea unui nivel minim de alocare, destinat exclusiv bunurilor necesare procesului de predareînvățare (materiale didactice și de laborator, rechizite, cărți etc.).
- Suplimentarea criteriilor de calcul, astfel încât coeficienții de corecție să poată reduce dezavantajele cu
care se confruntă diversele categorii de copii vulnerabili. De exemplu, un nou criteriu de calcul ar trebui
să privească dezvoltarea economică a zonei (cu coeficienți de corecție pentru zonele afectate de sărăcie,
în corelație cu valorile indicatorilor de incluziune socială publicați anual de Ministerul Muncii).
- Elaborarea metodologiilor de alocare a finanțării suplimentare.
- Creșterea transparenței cu privire la bugetul școlii.
- Asigurarea unei mai bune informări a tuturor factorilor interesați, elevi, părinți, cadre didactice și factori
decizionali, referitor la finanțarea educației, în special în ceea ce privește determinarea și alocarea finanțării
complementare.
- Creșterea oportunităților de formare în domeniul managementului, în special al managementului financiar,
adresate directorilor unităților de învățământ.
- Determinarea priorităților și nevoilor de la nivelul școlii prin consultarea tuturor factorilor interesați, inclusiv
elevi, părinți și cadre didactice.
- Prezentarea mai detaliată a subcapitolelor bugetare, pentru o mai bună identificare a cheltuielilor cu
învățământul, adresate copiilor.
Recomandările studiului pentru finanțarea necesară asigurării dreptului la asistență medicală pentru toți
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copiii au fost următoarele:
- Continuarea tendinței de creștere a bugetului cheltuit pentru sănătate și implementarea de măsuri care să
reducă riscul ca unii copii să nu aibă acces la servicii medicale de calitate.
- Dezvoltarea rețelei de cabinete stomatologice și medicale școlare, asigurându-se inclusiv materiale și
medicamente, precum și personal medical suficient, disponibil pe întreg parcursul programului școlar.
- Dezvoltarea unor modalități de identificare a cheltuielilor cu sănătatea, care au beneficiari copii, valorificând
oportunitățile existente (informatizarea sistemului de sănătate ar putea fi o premisă pentru colectarea de date
privind asistența medicală oferită copiilor).
3. PROGRAME SOCIO-EDUCAȚIONALE
DEZAVANTAJATE (2001-2015)

DESTINATE

COPIILOR

DIN

FAMILII

ȘI

COMUNITĂȚI

Programe de integrare/reintegrare școlară „A Doua Şansă”, adresat copiilor care nu au fost niciodată înscriși
în sistemul de învăţământ și celor care au abandonat școala și au depășit vârsta de școlarizare. Locații: Iași,
Vaslui/Vulturești, Neamț/Roznov, Suceava/Părhăuți, Cluj/ClujNapoca,Mureș/Tg. Mureș, Brașov/Prejmer,
Argeș/Pitești, Timiș/Timișoara, Hunedoara/Petrila, Caraș-Severin/Reșița, Dolj/CraiovaDâmbovița/Târgoviște,
București (2 programe), Constanța, Mangalia. 410 copii au fost cuprinşi în program în anul 2014
Prevenirea abandonului şcolar – Programul Şcoală după Şcoală, derulat în scopul prevenirii abandonului
şcolar. Locații: Iași, Vaslui/Vulturești, Neamț/Roznov, Suceava/Părhăuți, Cluj/ClujNapoca, Mureș/Tg. Mureș,
Brașov/Prejmer, Argeș/Pitești, Timiș/Timișoara, Hunedoara/ Petrila, Caraș-Severin/Reșița, Dolj/Craiova
Dâmbovița/Târgoviște, București (Școala nr 178, Școala Gimn. Nicolae Grigorescu, Școala nr 141, Școala Nr. 127),
Constanța (Școala nr. 31, Școala nr 20). În 2014, 1356 de copii și 985 de părinți au participat la activităţile
educative susţinute de cadrele didactice din program. 9.300 de copii, beneficiari indirecți, au participat la
acţiunile de informare şi conştientizare cu privire la dreptul copilului la educaţie.
Educaţie preşcolară pentru copiii din categoriile defavorizate (cu precădere, copii romi). 20 de grupe de
pregătire estivală pentru 361 de copii care nu au fost înscrişi în sistemul de învăţământ preşcolar sau care au avut
frecvenţă sporadică. Locații: Bucureşti (Şcoala nr. 141 Ion I.C. Brătianu, Şcoala nr. 178), Constanța/Constanța și
Mangalia, Dâmbovița/Târgoviște (Școala Mihai Viteazul, Grădinița „Rază de soare”, Grădinița nr. 13, Colegiul
Cantacuzino) și Vulcana Pandele, Iași, Tulcea, Argeș/Pitești, Dolj/Craiova, Timiș/Timișoara, Hunedoara/Petrila,
Caraș-Severin/Reșița, Mureș/Tg. Mureș, Cluj/Cluj-Napoca, Vaslui/Vulturești, Neamț/Roznov. 20 de grupe de
pregătire estivală pentru 361 de copii care nu au fost înscrişi în sistemul de învăţământ preşcolar sau care au avut
frecvenţă sporadică. Recunoașterea de către Ministerul Educației Naționale a Metodologiei Programului de
Grădiniță Estivală propuse de Salvați Copiii.
Programul „Creştem Împreună” destinat copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Serviciile
directe pentru copii şi persoanele în grija cărora au rămas aceştia sunt oferite în cadrul a 16 programe locale din
15 oraşe din România: Bucureşti, Piteşti, Mangalia, Tîrgovişte (2 centre), Craiova, Reşiţa, Timişoara, Lupeni,
Petrila, Braşov, Piatra Neamţ, Sighişoara, Negreşti, Iaşi şi Suceava. Copiii beneficiază de consiliere socială şi
psihologică menite să-i ajute să depăşească perioada dificilă a separării de părinţi, de suport şcolar în pregătirea
temelor și pregătire suplimentară la materiile de bază și la cele la care au dificultăți și de activităţi de socializare
şi de petrecere a timpului liber. Salvați Copiiia lansat linia telefonică Help-Line 0800.070.040 și platforma
www.copiisinguriacasa.ro, care au ca scop oferirea de informații și consiliere gratuită pentru copiii ce au părinți
plecați la muncă în străinătate, persoanele în grija cărora au rămas aceștia, precum și specialiștii din domeniul
protecției copilului și educației.
4. DESPRE SALVAȚI COPIII
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care militează activ
pentru drepturile şi protecţia copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite
cu privire la Drepturile Copilului. Programele organizaţiei sunt adresate tuturor copiilor, cu o atenţie deosebită
către cei aflaţi în situaţii dificile - copiii din comunităţile dezavantajate, copiii victime ale violenţei, exploatării
prin muncă, traficului sau neglijării, copiii refugiaţi etc. În cei 25 de ani de activitate, peste 1.150.000 copii au fost
implicaţi în campaniile şi programele desfăşurate de organizaţie. Salvaţi Copiii România este membru al Save the
Children Internaţional, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi
care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări.
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