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Sumar Executiv 
 
 

A. Despre studiu  

Acest studiu reprezintă o continuare şi o completare a unui studiu recent1, elaborat de 
UNICEF şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), alături de Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Direcţia de Învăţământ Preuniversitar şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Institutul Naţional 
de Statistică şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în 
cadrul iniţiativei globale derulate de UNICEF, în parteneriat cu Institutul de Statistică al 
UNESCO, privind copiii în afara sistemului de educaţie (Out Of School Children - OOSC)2.  
 
Dacă studiul din 2012 s-a focalizat pe participarea la educaţie a copiilor de vârsta nivelului 
primar şi gimnazial de educaţie (7-14 ani), în acest caz am urmărit situaţia copiilor de vârsta 
învăţământului secundar superior (15-18 ani), pentru a obţine un tablou cat mai complet cu 
privire la acest fenomen, acoperind în întregime învăţământul primar şi secundar.  
 
Prin această lucrare urmărim astfel, pe baza unor date statistice relevante colectate anual 
de Institutul Naţional de Statistică, să realizăm o fotografie a stării de fapt privind 
participarea la educaţie a copiilor din această grupă de vârstă şi să înţelegem astfel mai bine 
situaţia copiilor care nu merg la şcoală. În consecinţă, am urmărit să evaluăm amploarea 
fenomenului de neparticipare şcolară a copiilor/tinerilor de vârsta învăţământului secundar 
superior, să explorăm unele caracteristici ale acestora, şi să identificăm bariere şi 
provocări în legătură cu participarea la educaţia de nivel secundar superior. 
 
Astfel, pornind de la datele de cercetare ale acestui raport, vom putea contura un profil mai 
detaliat al copiilor de vârsta învăţământului secundar superior care se află în afara sistemului 
de educaţie sau în risc major de a ajunge în această situaţie. În acest fel, putem face un pas 
înainte în procesul complex de identificare şi eliminare a multiplelor forme de excludere cu 
care se confruntă aceşti copii, prin politici educaţionale şi intervenţii mai eficiente şi 
focalizate. 
 

B. Aspecte metodologice 

În vederea evaluării gradului de cuprindere în învăţământul secundar superior şi estimării 
numărului de copii din afara sistemului de educaţie, s-a utilizat o metodologie similară cu cea 
care a stat la baza raportului „Toţi copiii la şcoală până în 2015. Iniţiativa globală privind 
copiii în afara sistemului de educaţie. Studiu naţional - România. Analiza situaţiei copiilor 
aflaţi în afara sistemului de educaţie din România” (UNICEF şi ISE, 2012).  
 
                                                       
1 Fartuşnic, C. (coord.) 2012. Toţi copiii la şcoală până în 2015. Iniţiativa globală privind copiii în afara sistemului 
de educaţie. Studiu naţional  - România. Analiza situaţiei copiilor aflaţi în afara sistemului de educaţie din 
România. UNICEF şi ISE, Buzău: Ed. Alpha MDN.  
2 La  începutul anului 2010, UNICEF şi Institutul de Statistică al UNESCO (UIS) au lansat Iniţiativa globală 
privind copiii în afara sistemului de educaţie în vederea stimulării unor răspunsuri mai complexe, mai 
informate şi mai bine monitorizate la nivelul politicilor cu privire la acest fenomen.  
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În cadrul acestui studiu a fost luată în considerare grupa de vârstă 15-18 ani ca vârstă 
corespunzătoare nivelului secundar superior de educaţie. Precizăm, de asemenea, că am 
considerat ca fiind cuprinşi în sistemul de educaţie şi copiii din această grupă de vârstă care 
frecventează deja învăţământul postsecundar (terţiar sau non-terţiar), precum şi cei care 
încă urmează gimnaziul.  
 
În categoria copiilor/tinerilor din afara sistemului de educaţie am inclus – la fel ca în studiul 
pe aceeaşi temă, dar cu referire la copiii de vârsta învăţământului primar şi gimnazial, 
menţionat mai sus – pe cei care au urmat şcoala în trecut, dar au abandonat, precum şi 
copiii care nu au frecventat niciodată şcoala. Astfel, în cadrul acestui studiu, copiii în afara 
sistemului de învăţământ reprezintă diferenţa dintre totalul populaţiei în vârstă de 15-18 
ani şi suma copiilor de aceeaşi vârstă din următoarele categorii: copii/tineri cuprinşi în 
învăţământul secundar superior, cei care frecventează deja învăţământul postsecundar 
(terţiar sau non-terţiar), precum şi copiii care încă urmează gimnaziul.  
 

C. Principalele concluzii 

Pe baza metodologiei folosite s-a putut stabili că aproape 183.000 de copii în anul şcolar 
2010/2011 şi 174.000 de copii în 2011/2012 nu erau cuprinşi în sistemul de învăţământ. 
Aceste cifre reprezintă 19% din populaţia de 15-18 ani, proporţie ce rămâne constantă la 
nivelul celor 2 ani asupra cărora s-a focalizat analiza.  
 
Segmentul de populaţie de vârstă corespunzătoare învăţământului secundar superior 
care prezintă riscul cel mai ridicat privind participarea la educaţie este reprezentat de 
copiii din mediul rural. Rata abandonului şcolar din anul şcolar 2011/2012 indică un risc 
crescut pentru elevii din zonele rurale: valoarea indicatorului este cu aproximativ 30% mai 
mare în cazul acestora faţă de cei din urban. Ratele repetenţiei în acelaşi an şcolar, pentru 
clasele IX, X şi XII, erau cu peste 40% mai mari în cazul populaţiei elevilor din mediul rural, 
comparativ cu cei din urban.  
 
Rata abandonului a evidenţiat şi prezenţa unor inegalităţi de gen. Diferenţele constatate 
între fete şi băieţi, de aproximativ 1 p.p., plasează fetele în poziţie de avantaj (IPG are valori 
de 0,73-0,75 care semnifică disparităţi importante).  
Rata abandonului în funcţie de cele două criterii – mediu de rezidenţă şi gen – indică faptul 
(cel puţin pentru anul şcolar 2011/2012) că riscul cel mai mare de excluziune prin 
abandon este asociat băieţilor din mediul rural (6% în anul menţionat, comparativ cu 
4,7% pentru băieţii din urban). 
 
La nivelul anului 2011, cea mai mare parte a populaţiei din afara sistemului de educaţie 
era în vârstă de 16 ani (aproape 85%), iar aproximativ 81% finalizaseră cel mult nivelul 
gimnazial. Această situaţie semnifică faptul că o proporţie importantă din populaţia de 
15-18 ani necuprinsă în sistemul de învăţământ a fost supusă riscului excluziunii de la 
educaţie înainte sau cel mult la absolvirea gimnaziului. 
Proporţia de aproape 20% a copiilor de etnie romă în segmentul populaţiei de 15-18 
ani din afara sistemului de învăţământ reflectă situaţia defavorizată a acestora sub 
aspectul educaţiei.  
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Peste jumătate dintre copiii din afara şcolii intervievaţi au lucrat în cursul ultimei 
săptămâni, aproape două treimi fiind de gen masculin. Mai mult de 99% dintre aceştia 
au lucrat, însă, fără contract de muncă. 
 
În privinţa participării la educaţie, rata brută de cuprindere în învăţământul secundar superior 
subliniază disparităţile dintre urban şi rural, diferenţele ajungând la 27-28 p.p., ceea ce 
evidenţiază faptul că o proporţie importantă a segmentului de tineri din zonele rurale nu 
frecventează învăţământul secundar superior. Rata netă ajustată de cuprindere şcolară 
permite identificarea unor disparităţi privind participarea la educaţia de nivel secundar 
superior şi între diferitele regiuni de dezvoltare, diferenţele ajungând până la 23-26 p.p. 
Valoarea cea mai scăzută a indicatorului este înregistrată în Regiunea Nord-Est, regiune cu 
nivel mai redus de dezvoltare economică, iar cea mai ridicată în Regiunea Bucureşti-Ilfov, cu 
cel mai înalt nivel de dezvoltare. 
 

D. Recomandări cheie 

România şi-a asumat o ţintă ambiţioasă de reducere a fenomenului de părăsire timpurie a 
sistemului de educaţie la 11,3% până în anul 2020 (de la 17,4% valoare a acestui indicator 
in 2012) şi măsurile în această arie trebuie să continue şi să dezvolte intervenţiile susţinute 
în nivelurile inferioare de învăţământ (ante şi preşcolar, primar, gimnazial).  
 
În paralel, având în vedere dimensiunea îngrijorătoare a fenomenului de excludere din 
sistemul de educaţie (prin neşcolarizare sau abandon şcolar) în învăţământul secundar 
superior, o serie de politici şi măsuri de intervenţie focalizată trebuie să se afle printre 
priorităţile Ministerului Educaţiei Naţionale. 
 
Susţinerea unor politici educaţionale coerente şi a unor programe la nivel naţional pentru 
prevenirea abandonului şcolar în învăţământul primar, gimnazial şi secundar superior, 
dublate de măsuri de susţinere de continuare a studiilor după clasa a VIII-a în cazul copiilor 
cu oportunităţi reduse, pot conduce în mod direct la diminuarea fenomenului de 
părăsire timpurie a sistemului de educaţie. 
 
În condiţiile în care participarea la învăţământul secundar superior prezintă, în continuare, 
disparităţi importante pe medii de rezidenţă, în defavoarea mediului rural, este nevoie de 
noi programe de sprijin pentru segmentul de tineri din această zonă, atât de prevenire, cât şi 
de intervenţie pentru reîntoarcerea la şcoală. Aceste măsuri pot viza, cu prioritate, anumite 
regiuni de dezvoltare, unde rata netă ajustată de cuprindere şcolară înregistrează cele mai 
scăzute valori (N-E, S, S-V). 
 
Măsurile privind creşterea calităţii trebuie, de asemenea, să vizeze în mod sistematic atât 
unităţile de învăţământ de nivel secundar superior din mediul rural (ţinând cont, de exemplu, 
de faptul că rata repetenţiei este mult mai ridicată în cazul populaţiei elevilor din mediul rural, 
comparativ cu cei din urban), cât şi toate unităţile care şcolarizează un număr mare de copii 
aflaţi în situaţie de risc: copii care provin din familii foarte sărace, copii de etnie romă, copii 
cu dizabilităţi.  
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Măsurile de intervenţie trebuie să ţină cont şi de faptul că riscul cel mai ridicat de excluziune 
prin abandon este asociat băieţilor din mediul rural, această categorie fiind, în prezent, 
insuficient ţintită în mod focalizat de politicile educaţionale. 
 
Nu mai puţin important este faptul că sistemul de educaţie trebuie să clarifice rolul şi 
statutul învăţământului profesional şi tehnic (oferit în cadrul programelor de studii ale 
şcolilor profesionale şi ale liceelor tehnologice) şi să promoveze mecanisme şi instrumente 
mai clare de adaptare a reţelei şi ofertei şcolare la realităţile pieţei muncii şi de implicare a 
angajatorilor.
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Introducere 
 
Studiul de faţă continuă o arie de cercetare dedicată problematicii participării la educaţie în 
sistemul preuniversitar pe care UNICEF România şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) 
au început-o acum mai bine de 10 ani şi care s-a focalizat, în principal, pe situaţia copiilor cu 
risc major de excluziune. De asemenea, această lucrare reprezintă o continuare a unui 
studiu recent3, elaborat de UNICEF şi ISE, alături de Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Direcţia de Învăţământ Preuniversitar şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Institutul Naţional de 
Statistică şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în cadrul 
iniţiativei globale a UNICEF privind copiii în afara sistemului de educaţie (out of school 
children)4.  

Dacă studiul din 2012 s-a focalizat pe participarea la educaţie a copiilor de vârsta nivelului 
primar şi gimnazial de educaţie (7-14 ani), în acest caz am urmărit situaţia copiilor de vârsta 
învăţământului secundar superior (15-18 ani), pentru a obţine un tablou mai complet cu 
privire la acest fenomen, acoperind în întregime nivelul primar şi secundar de educaţie.  

Cercetarea realizată în cadrul acestui demers utilizează o metodologie de analiză a situaţiei 
copiilor în afara sistemului de educaţie similară cu cea folosită pentru studiul din 2012, 
bazată pe modelul celor cinci dimensiuni ale excluziunii ce surprinde aspecte multiple ale 
disparităţii şi experienţe privind participarea la educaţie. 

Valorificând analiza unor indicatori statistici relevanţi, calculaţi pe baza unor date colectate 
anual de Institutul Naţional de Statistică, studiul nostru realizează o fotografie a stării de fapt 
privind participarea la educaţie a copiilor din această grupă de vârstă şi contribuie la o 
înţelegere mai bună a situaţiei copiilor de vârsta învăţământului secundar superior care nu 
merg la şcoală. Am urmărit să evaluăm amploarea fenomenului de neparticipare şcolară a 
copiilor/tinerilor de vârsta învăţământului secundar superior, să explorăm unele 
caracteristici ale acestora, pornind de la categoriile la risc identificate în studiul UNCEF şi 
ISE din 2012 (copii din familii dezavantajate socio-economic, copii de etnie romă, copii din 
mediul rural, copii cu cerinţe educaţionale speciale) şi să identificăm bariere şi provocări în 
legătură cu participarea la educaţia de nivel secundar superior.  

Este necesar ca interpretarea rezultatelor acestui studiu şi extrapolarea pentru viitor a 
tendinţelor ce decurg din analiză să ia în considerare schimbările succesive care au 
intervenit în ultima decadă la nivelul învăţământului secundar superior, în general, şi la 
nivelul învăţământului obligatoriu şi profesional, în special. Aceste schimbări au determinat, 
de altfel, şi opţiunea pentru perioada de referinţă a acestui raport (anul şcolar 2010/2011 şi 
2011/2012), respectiv a seriei scurte de date analizate.  

Totodată, în vederea realizării unei analize comprehensive şi a unor propuneri de politici 
care să răspundă provocărilor identificate, ar fi necesar ca datele avute la dispoziţie să fie 
completate. În mod specific, este nevoie de date suplimentare (unele dintre ele nefiind în 
prezent colectate) privind: 
                                                       
3 Fartuşnic, C. (coord.) 2012. Toţi copiii la şcoală până în 2015. Iniţiativa globală privind copiii în afara sistemului 
de educaţie. Studiu naţional - România. Analiza situaţiei copiilor aflaţi în afara sistemului de educaţie din 
România. UNICEF şi ISE, Buzău: Ed. Alpha MDN.  
4 La  începutul anului 2010, UNICEF şi Institutul de Statistică al UNESCO (UIS) au lansat Iniţiativa globală 
privind copiii în afara sistemului de educaţie în vederea stimulării unor răspunsuri mai complexe, mai 
informate şi mai bine monitorizate la nivelul politicilor cu privire la acest fenomen.  
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- Situaţia socio-economică a familiilor copiilor de vârsta învăţământului secundar 
superior care sunt în afara sistemului de educaţie sau cu risc de abandon şcolar 
(statutul ocupaţional şi nivelul de studii al părinţilor, veniturile familiei, mărimea 
grupului de fraţi, statutul legal al familiei - familii legal constituite, concubinaj, familii 
dezorganizate prin divorţ sau deces etc.); 

- Situaţia şcolară a copiilor de vârsta învăţământului secundar superior care sunt în 
afara sistemului de educaţie (neşcolarizare, abandon, absenteism, rezultate şcolare, 
repetenţie şi repetenţie repetată, participare la activităţi de sprijin/recuperare etc.); 

- Caracteristicile individuale ale acestor copii (nivelul de motivaţie pentru învăţare, 
nivelul de integrare în viaţa şcolară). 

Cu toate aceste limite, credem că studiul aduce o contribuţie importantă pentru o mai bună 
înţelegere a datelor colectate în mod oficial, pentru îmbunătăţirea sistemului de colectare şi 
de analiză a datelor care, în prezent, nu sunt disponibile şi pentru întărirea capacităţii de 
analiză şi de formulare de politici educaţionale adecvate. 

Astfel, pornind de la datele de cercetare ale acestui raport, vom putea contura un profil mai 
detaliat al copiilor de vârsta învăţământului secundar superior care se află în afara sistemului 
de educaţie sau la risc major de a ajunge în această situaţie. În acest fel, putem face un pas 
înainte în procesul complex de identificare şi eliminare a multiplelor forme de excludere cu 
care se confruntă aceşti copii prin intervenţii focalizate. 

 

Autorii   
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Context 
 
După realizarea trecerii la învăţământul obligatoriu de 10 ani, în anul şcolar 2003-
2004, configuraţia învăţământului secundar superior a suferit mai multe modificări succesive. 
Astfel, după finalizarea clasei a VIII-a, elevii au putut opta pentru urmarea unui învăţământ 
liceal teoretic sau vocaţional (ce urma să fie valorificat prin accederea la învăţământul 
superior, după promovarea bacalaureatului) sau a unui învăţământ tehnologic (ce poate fi 
valorificat atât în învăţământul superior, după promovarea bacalaureatului, cât şi pe piaţa 
muncii, prin dobândirea unui certificat de calificare de nivel 3). O altă opţiune, însă numai 
până în anul şcolar 2009/2010, a fost aceea de a urma SAM (Şcoală de Arte şi Meserii), 
care asigura o calificare de nivel 1 după doi ani de studiu sau de nivel 2 (prin urmarea unui 
an de completare). În ultimul caz, se asigura şi posibilitatea de urmare a învăţământului 
liceal (anul de completare fiind o rută progresivă).  
 
Începând cu anul şcolar 2011-2012 a fost reintrodus învăţământul profesional, cu durată de 
doi ani, începând din clasa a X-a şi până în clasa a XI-a. Această măsură a fost promovată 
printr-un program naţional (www.alegetidrumul.ro) şi a urmărit să ofere o alternativă  celor 
care doreau să urmeze o rută de educaţie şi pregătire practică în cadrul unui program 
specializat de profesionalizare accelerată, dezvoltat în parteneriat strâns cu mediul de 
afaceri. Înscrierea în această formă de învăţământ era posibilă după finalizarea clasei a IX-
a, legea educaţiei prevăzând ca învăţământul primar şi gimnazial să cuprindă 10 ani, de la 
clasa pregătitoare la clasa a IX-a.  
 
De asemenea, au fost introduse stagii de pregătire practică cu durata de 6 luni pentru elevii 
care finalizau clasa a X-a în cadrul învăţământului liceal şi doreau dobândirea unei calificări 
profesionale de nivel 2. 
 
Ordonanţa de urgenţă care modifică anumite prevederi ale legii educaţiei (decembrie 2013) 
stabileşte că învăţământul obligatoriu cuprinde 11 ani (de la clasa pregătitoare la clasa a X-
a), ciclul inferior al liceului fiind astfel parte integrantă a învăţământului obligatoriu. De 
asemenea, în urma acestei decizii, se înfiinţează învăţământul profesional de trei ani, 
care include clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, şi care înlocuieşte învăţământul profesional de 
doi ani. Şi în acest caz furnizorul principal este reprezentat de liceele tehnologice, diferenţa 
fiind aceea că nu mai este necesară urmarea unui an de liceu înaintea opţiunii pentru acest 
tip de învăţământ.  
 
Ponderea tinerilor înscrişi în programe de formare profesională iniţială (IVET), ce reuneşte 
elevii înscrişi în liceele tehnologice şi în învăţământul profesional este relativ mare, 63,1%, în 
comparaţie cu media europeană - 50,3%. Acest lucru arată că în învăţământul secundar 
superior tendinţa ultimilor ani a fost aceea de a promova un învăţământ ce încearcă să fie 
relevant nu doar pentru parcursul academic, ci şi pentru nevoile pieţei muncii. Astfel, datele 
arată că absolvenţii de IVET au şanse mai mari de angajare în raport cu absolvenţii de 
învăţământ general, deşi rata de angajare de 4,1% rămâne în urma valorilor europene de 
5,6%. 
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Pentru a înţelege contextul demografic specific învăţământului secundar superior, trebuie 
remarcat faptul că, în ultimii 10 ani, conform datelor INS, efectivele de elevi cuprinse în 
sistemul românesc de învăţământ preuniversitar au fost în scădere de la un an la altul. 
Această stare de fapt constituie un efect direct al evoluţiilor demografice: reducerea ratei 
natalităţii, a sporului natural (implicit a ratei negative de creştere a populaţiei) şi a migraţiei 
externe a populaţiei de cetăţenie română. 
 

Tabel 1. Evoluţia efectivelor de elevi, 2005-2012 

 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Total 648338 648862 650324 652855 666123 673736 673641 581144 
Urban 320950 320682 332593 340394 352857 364115 369962 324288 

Învăţământul 
preşcolar 

Rural 327338 328180 317731 312461 313266 309621 303679 256856 
Total 939330 919439 865175 859169 845679 828853 810126 931951 
Urban 451650 444696 418453 419318 414547 410576 407984 485036 

Învăţământul 
primar* 

Rural 487680 474743 446722 439851 431132 418277 402142 446915 
Total 961231 922769 924518 893166 873997 862588 819280 812241 
Urban 520062 492222 482133 462556 451433 444831 422467 418225 

Învăţământul 
gimnazial* 

Rural 441169 430547 442385 430610 422564 417757 396813 394016 
Total 767543 778351 788827 782056 835343 864271 886521 829517 
Urban 542784 543866 524977 500648 501650 492920 484086 445081 

Învăţământul 
liceal 

Rural 221759 234485 263850 281408 333693 371351 402435 384436 
Total 284394 250366 220322 189234 115432 54531 12382 19732 
Urban 144064 125877 103702 83836 51747 25348 6990 7064 

Învăţământul 
profesional  

Rural 140330 124489 116620 105398 63685 29183 5392 12668 
Total 43596 37678 45497 55058 62538 69928 79396 92784 
Urban 33286 29186 34781 41399 45835 52017 58326 64696 

Învăţământul 
postliceal  

Rural 10310 8492 10716 13659 16703 17911 21060 28088 
Total 3644432 3557465 3494663 3431538 3399112 3353907 3281346 3267369 

* Include atât învăţământul de masă, cât şi învăţământul special. Observaţie: Datele nu includ elevii străini.  
Sursa: Date calculate pe baza informaţiilor INS, 2005-2013. 
 
În contextul general al evoluţiei demografice, tendinţele recente în cazul învăţământului 
liceal şi profesional, relevante pentru situaţia copiilor în vârstă de 15-18 ani, sunt opuse. 
Astfel, în învăţământul liceal observăm cea mai accentuată tendinţă de scădere a 
efectivelor de elevi faţă de anul anterior (829,5  mii elevi în anul şcolar 2012/2013, cu 57 mii 
mai puţin faţă de anul anterior).  
 
În învăţământul profesional, tot în anul 2012/2013 (după instituirea stagiilor de pregătire 
practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2 şi a învăţământului profesional 
cu durata de 2 ani) au fost înscrişi 19,7 mii elevi, cu aproape 60% mai mulţi faţă de anul 
anterior, însă ponderea elevilor care urmează această formă de educaţie este încă foarte 
departe de cea înregistrată la jumătatea anilor 2000.  
 
România înregistrează, de asemenea, o situaţie îngrijorătoare în ceea ce priveşte rata de 
părăsire timpurie a sistemului de educaţie. Anul 2008 marchează cea mai scăzută valoare 
înregistrată în România pentru acest indicator, ajungând la 15,9%. Criza economică a pus 
multe familii în dificultate în ce priveşte susţinerea participării copiilor la niveluri superioare 
de educaţie şi formare, ceea ce a condus la creşterea valorii indicatorului în perioada 2008-
2010 de la 15,9% (2008) la 18,4% (2010), conform datelor INS.  
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În anul 2012 se păstrează un uşor trend descendent, un efect al dezvoltării programelor de 
tip a doua şansă în sistemul naţional de educaţie, concomitent cu implementarea proiectelor 
şi măsurilor care au avut ca obiect prioritar reducerea valorii acestui indicator, preponderent 
finanţate prin POSDRU (Conform datelor INS). 
 

Tabel 2. Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie şi formare profesională a tinerilor 
cu vârste cuprinse între 18-24 de ani (2007-2012) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ţinta 2020 
EU 16,1 15,8 15,5 15 14,8 14,3 14 13,5 12,8 10
România 22,4 19,6 17,9 17,3 15,9 16,6 18,4 17,5 17,4 11,3

Sursa: Eurostat, 2013 
 

Evoluţiile din ultimii ani pun în evidenţă vulnerabilitatea României în raport cu acest obiectiv, 
având în vedere faptul că, deşi în uşoară scădere faţă de anul 2010, rata părăsirii timpurii a 
şcolii este încă cu peste 7 puncte procentuale peste ţinta stabilită de Strategia UE la nivel 
european. Aceasta înseamnă că sunt necesare eforturi instituţionale şi financiare serioase 
pentru încadrarea în această ţintă.  

Fig. 1. Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie şi formare profesională a tinerilor cu 
vârste cuprinse între 18-24 de ani, date comparative 2012 

 
Sursa: Eurostat, 2013 
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În egală măsură, acest studiu este important şi pentru tinerii care nu sunt, în prezent, în 
nicio formă de educaţie şi formare şi nici nu au un loc de muncă (NEET – Not in 
Education, Employment and Training). Conform Eurostat (2013), la nivel european, 
procentul tinerilor care nu erau încadraţi profesional şi nu urmau un program de educaţie 
sau formare este în 2012 de peste 13% din populaţia cu vârste între 15 şi 24 de ani din UE, 
ceea ce înseamnă aproape 8 milioane de persoane.   

Acest procent cunoaşte variaţii semnificative de la un stat membru la altul: de la sub 5% în 
Ţările de Jos la peste 20% în Bulgaria. În perioada 2008-2012, România înregistrează 
ponderi ale NEET peste media europeană, cei mai mulţi tineri NEET fiind identificaţi la 
nivelul anului 2011, cu un procent de 17,4% din totalul populaţiei de vârstă 15-24 de ani, în 
2012 procentul scăzând la 16,8% - Tabel 3. 

Tabel 3. Ponderea tinerilor NEET în categoria de vârstă 15-24 de ani, după sex şi nivel de 
educaţie (2008-2012) 

 Nivel educaţie  2008 2009 2010 2011 2012 
Total Toate nivelurile ISCED UE 28 10.9 12.4 12.8 12.9 13.1 

    România 11.6 13.9 16.4 17.4 16.8 

  
Pre-primar, primar, secundar 
inferior UE 28 5.6 6.1 6.1 6.1 6.0 

    România 6.6 7.1 7.9 8.3 7.6 

  
Secundar superior, post 
secundar, terţiar I, II UE 28 5.2 6.3 6.6 6.8 7.1 

    România 5.0 6.8 8.6 9.0 9.2 
Băieţi Toate nivelurile ISCED UE 28 9.7 12.0 12.3 12.5 12.9 
    România 8.8 11.2 14.0 15.9 15.1 

  
Pre-primar, primar, secundar 
inferior UE 28 5.3 6.1 6.2 6.2 6.2 

    România 4.6 5.2 6.2 7.6 6.8 

  
Secundar superior, post 
secundar, terţiar I, II UE 28 4.4 5.8 6.1 6.3 6.7 

    România 4.2 6.1 7.8 8.3 8.2 
Fete Toate nivelurile ISCED UE 28 12.1 12.9 13.2 13.3 13.4 
    România 14.5 16.8 18.9 18.8 18.6 

  
Pre-primar, primar, secundar 
inferior UE 28 5.9 6.1 6.1 6.0 5.8 

    România 8.6 9.1 9.6 9.0 8.5 

  
Secundar superior, post 
secundar, terţiar I, II UE 28 6.1 6.7 7.1 7.3 7.5 

    România 5.8 7.6 9.3 9.8 10.1 

Sursa: Date Eurostat, 2013. 
 
Începând cu 2010 şi în UE încă din 2009, ponderea tinerilor NEET absolvenţi de liceu sau 
de învăţământ superior, este mai mare decât cea a tinerilor NEET absolvenţi de cicluri 
inferioare. Fetele sunt, de asemenea, mai frecvent plasate în rândul  NEET decât băieţii.  
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Metodologie 
 
În vederea evaluării gradului de cuprindere în învăţământul secundar superior şi estimării 
numărului de copii din afara sistemului de educaţie, s-a utilizat o metodologie similară cu cea 
care a stat la baza raportului Toţi copiii la şcoală până în 2015. Iniţiativa globală privind copiii 
în afara sistemului de educaţie. Studiu naţional - România. Analiza situaţiei copiilor aflaţi în 
afara sistemului de educaţie din România (UNICEF şi ISE, 2012). De asemenea, analiza de 
faţă valorifică aspecte metodologice din studiul Copiii care nu merg la şcoală. O analiză a 
participării la educaţie în învăţământul primar şi gimnazial (UNICEF şi ISE, 2012). 
 
Spre deosebire de acesta, însă, este luată în considerare grupa de vârstă 15-18 ani ca 
vârstă corespunzătoare nivelului secundar superior de educaţie. Raportarea la aceste vârste 
a avut în vedere şi faptul că amendamentele la Legea educaţiei din 2003 privind coborârea 
vârstei debutului şcolar de la 7 la 6 ani au afectat relativ nesemnificativ sub aspectul vârstei 
cohortele analizate în prezentul studiu. Astfel, nu am avut ca referinţă grupa de vârstă 14-17 
ani pentru că, pe de o parte, reglementările respective nu au avut efectul scontat (doar o 
parte dintre părinţi, în special din mediul rural, au optat pentru trimiterea la şcoală a copiilor 
la vârsta de 6 ani), iar pe de altă parte, pentru că generaţia de copii care şi-a făcut debutul 
şcolar în 2003/2004 (printre care şi o anumită proporţie în vârstă de 6 ani) a intrat în prima 
clasă a învăţământului secundar abia în anul 2011/2012 – al doilea an la care se raportează 
prezenta analiză.  

Fig. 2. Identificarea copiilor în afara sistemului de educaţie 
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Precizăm, de asemenea, că am considerat ca fiind cuprinşi în sistemul de educaţie şi 
copiii din această grupă de vârstă care frecventează deja învăţământul postsecundar (terţiar 
sau non-terţiar), precum şi cei care încă urmează gimnaziul.  
 
În categoria copiilor /tinerilor din afara sistemului de educaţie am inclus – la fel ca în studiul 
pe aceeaşi temă, dar cu referire la copiii de vârsta învăţământului primar şi gimnazial, 
menţionat mai sus – pe cei care au urmat şcoala în trecut, dar au abandonat, precum şi 
copiii care nu au frecventat niciodată şcoala. Astfel, în cadrul acestui studiu, copiii în afara 
sistemului de învăţământ reprezintă diferenţa dintre totalul populaţiei în vârstă de 15-18 
ani şi suma copiilor de aceeaşi vârstă din următoarele categorii: copii/tineri cuprinşi în 
învăţământul secundar superior, cei care frecventează deja învăţământul postsecundar 
(terţiar sau non-terţiar), precum şi copiii care încă urmează gimnaziul.  
 
Metodologia consacrată de raportul realizat de UIS şi UNICEF în 2005 privind învăţământul 
primar5 include în ceea ce denumim copii în afara sistemului de educaţie trei categorii care 
se exclud reciproc, pornind de la contactul anterior sau viitor cu şcoala: copii care au mers la 
şcoală în trecut şi au abandonat, copii care nu vor începe şcoala niciodată şi copii care vor 
începe şcoala în viitor. Dat fiind că în prezent în ţara noastră nu sunt colectate date 
referitoare la intenţiile de viitor ale tinerilor privind şcolarizarea, referinţa la copii/tineri în 
afara şcolii include numai primele două categorii.  
 
Datele utilizate în prezentul studiu sunt, în primul rând, cele furnizate de echipa de experţi ai 
Institutului Naţional de Statistică desprinse din anchetele exhaustive privind şcolarizarea 
copiilor şi tinerilor şi cele furnizate de anchetele exhaustive asupra copiilor şi tinerilor din 
sistemul de educaţie realizate de aceeaşi instituţie în perioada de referinţă a acestui raport 
(anii şcolari 2010/2011 şi 2011/2012).  
 
Definiţia copiilor/tinerilor aflaţi în afara sistemului de educaţie folosită de INS în cadrul 
anchetelor exhaustive este următoarea: un copil de vârstă şcolară care nu este cuprins în 
niciun program educaţional sau profesional.    
 
Pentru evidenţierea unor caracteristici ale copiilor din afara sistemului de educaţie, precum 
şi a statutului acestora, au fost utilizate datele colectate prin Ancheta asupra bugetelor de 
familie, 2011, realizată tot de INS. În cadrul acestei anchete, definiţia copiilor în afara 
sistemului de educaţie este următoarea: populaţie de vârstă şcolară cu un alt statut 
ocupaţional decât cel de elev. 
 
 

                                                       
5 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Institute for Statistics (UNESCO UIS) and 
United Nations Children’s Fund (UNICEF), Children Out of School: Measuring exclusion from primary education 
(UIS, Montreal, 2005) 
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1. Participarea la învăţământul secundar 
superior. O analiză din perspectiva 
indicatorilor statistici 
 
În acest capitol vom analiza gradul de cuprindere în învăţământului secundar superior al 
copiilor de vârstă corespunzătoare acestui ciclu (cei înscrişi în mod oficial şi care 
frecventează respectivul nivel), în anii şcolari 2010/2011 şi 2011/2012. De asemenea, pe 
baza rezultatelor acestei analize, vom  determina indirect numărul şi proporţia copiilor de 
aceeaşi vârstă care sunt în afara sistemului de învăţământ, în funcţie de o serie de 
caracteristici. În final va fi analizată situaţia şi statutul acestor copii.  
 

1.1. Copiii cuprinşi în sistemul de educaţie 
 
Numărul copiilor şi tinerilor cuprinşi în învăţământul secundar superior, indiferent de vârstă, 
a fost de peste 920,4 mii în anul şcolar 2010/2011, respectiv de 901,1 mii în anul şcolar 
2011/2012, din care aproximativ 75% aveau vârsta oficială corespunzătoare nivelului de 
educaţie la care ne referim (Tabel 4).   

Tabel 4. Numărul elevilor înscrişi în învăţământul secundar superior, pe sexe 

 Total elevi Elevi în vârstă de 15-18 ani 

 2010/2011 

Masculin 475941 348082 

Feminin  444420 343974 

Urban 518268 * 

Rural 400534 * 

Total 920361 692056 

 2011/2012 

Masculin 464065 342797 

Feminin  437085 337069 

Urban 491076 * 

Rural 407827 * 

Total 901150 679866 

* Nu există informaţii privind distribuţia elevilor pe medii de rezidenţă şi vârste.  
Observaţie: Pentru distribuţia pe medii de rezidenţă nu au fost luaţi în considerare elevii străini, ci doar elevii 
români pentru care există informaţii privind mediul de rezidenţă al părinţilor.  
Sursa: INS. 
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În vederea analizei participării la educaţie, un prim indicator luat în considerare este rata 
brută de cuprindere şcolară6. În perioada de referinţă a prezentului Raport (anii 2010 şi 
2011), valoarea acestui indicator pentru învăţământul secundar superior se situa la 
aproximativ 97-98%, cu anumite diferenţe între băieţi si fete, în avantajul celor dintâi: 97,7% 
pentru băieţi şi 95,6% pentru fete în anul şcolar 2010/2011 şi 98,8%, respectiv 97,6% în 
2011/2012 (Tabel a-1, Anexă). Indicele parităţii de gen (IPG) prezintă, totuşi, valori situate 
între limite acceptabile (0,98 în primul an şi 0,99 în următorul7). 
 
Cu privire la acelaşi indicator, disparităţi importante se remarcă, însă, pe medii de rezidenţă, 
acestea fiind de 28 puncte procentuale la nivelul anului şcolar 2010/2011 (111,0%, faţă de 
82,6%) şi de 27 puncte procentuale în anul şcolar următor (112,3%, respectiv 85%). 
Creşterea de aproape 3 puncte procentuale a ratei brute de cuprindere corespunzătoare 
populaţiei şcolare din mediul rural reprezintă consecinţa reglementărilor din 2003 cu privire 
la coborârea vârstei debutului şcolar la 6 ani, reglementări care au avut un impact ceva mai 
mare în mediul rural, aşa cum menţionam mai sus. Aceste reglementări au condus la 
creşterea numărului de copii care au intrat în clasa I în anul şcolar 2003/2004 (la cei în 
vârstă de 7 ani adăugându-se un anumit procent de copii în vârstă de 6 ani), şi care, în 
2011/2012 se regăsesc în prima clasă a învăţământului secundar superior (clasa a IX-a). 

Fig. 3. Rata brută de cuprindere şcolară, pe medii de rezidenţă 

 
 

După cum se poate observa din datele prezentate, rata brută de cuprindere şcolară în 
învăţământul secundar superior înregistrează valori ridicate, atât pe total, cât şi pe sexe, 
precum şi în mediul urban. În cazul elevilor care învaţă în şcoli din mediul rural valoarea ratei 
este semnificativ mai redusă, evidenţiind faptul că o proporţie importantă a tinerilor din 
aceste zone nu îşi continuă studiile în învăţământul secundar superior (unii dintre ei 
abandonează chiar înainte de finalizarea acestui nivel).  
 
O analiză mai detaliată a valorilor indicatorului ne permite să observăm, de asemenea, că 
proporţii ridicate dintre elevii din învăţământul secundar, situate între aproximativ 19%-21% 
pe total populaţie (Tabel a-2, Anexă), au depăşit vârsta oficială corespunzătoare acestui 

                                                       
6 Numărul total al copiilor cuprinşi într-un anumit nivel de învăţământ, indiferent de vârstă, ca raport procentual 
din populaţia totală de vârstă oficială corespunzătoare nivelului respectiv, într-un anumit an şcolar. 
7 IPG – Valorile indicatorului cuprinse între 0,97 – 1,03 indică paritate de gen. 
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nivel. Această proporţie este chiar mai ridicată la băieţi, în special în anul şcolar 
2010/2011 (24%, faţă de 18,9% pentru fete).  
 
Depăşirea vârstei oficiale corespunzătoare învăţământului secundar superior se 
datorează, în principal:  
‐ anumitor întârzieri în debutul şcolarităţii (la intrarea în clasa I); 
‐ situaţiilor de repetenţie pe parcursul anilor de studii (cu repercusiuni importante asupra 

eficienţei educaţiei);  
‐ revenirii în sistem după întreruperea studiilor ca urmare a abandonului temporar în 

diferite clase ale învăţământului primar, gimnazial sau secundar superior, iar uneori după 
absolvirea învăţământului gimnazial (de asemenea, cu efecte în planul eficienţei 
educaţiei). 

 
Analiza pe grupe de vârstă a copiilor cuprinşi în învăţământul secundar superior relevă, 
totodată, faptul că 2,4% dintre elevi, în anul şcolar 2010/2011, respectiv peste 5% în anul 
următor (fără diferenţe semnificative de gen) au vârsta de 14 ani, ca urmare a debutului 
şcolar la 6 ani. Eliminând, astfel, din calcul elevii cu vârstă mai mare, respectiv mai mică 
decât cea oficială corespunzătoare nivelului, rezultă o rată netă de cuprindere8 în 
învăţământul secundar superior de aproximativ 73-74% pentru cei 2 ani de referinţă ai 
raportului. La nivelul ratei nete se înregistrează un anumit avantaj al fetelor, comparativ cu 
băieţii (de aproximativ 2 puncte procentuale).  
 
Proporţia copiilor care frecventează şcoala, pe vârste, pentru vârstele corespunzătoare 
învăţământului secundar superior (15-18 ani) indică situaţii similare, dar şi diferite în cei doi 
ani ai intervalului de referinţă. Astfel, dacă la vârstele de 16 şi 17 ani proporţiile de copii din 
învăţământul secundar superior sunt foarte apropiate în anii şcolari 2010/2011 şi 2011/2012 
– aproximativ 78-79%, respectiv 76-75% (diferenţă de sub 1 punct procentual), la 15 şi 18 
ani proporţia de elevi este mai mare cu aproape 3 puncte procentuale în 2011/2012 faţă de 
anul anterior (aproximativ 79% faţă de 76%, respectiv 64% comparativ cu 61,5%) – Tabel   
a-3, Anexă. 

                                                       
8 Numărul elevilor de vârstă oficială corespunzătoare învăţământului secundar superior, cuprinşi în acest nivel de 
educaţie, ca raport procentual din totalul populaţiei din grupa oficială de vârstă corespunzătoare învăţământului 
secundar superior (14-18 ani). 
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Fig. 4. Proporţia copiilor de 15 ani şi peste care frecventează şcoala, pe niveluri de învăţământ, 
în anul şcolar 2011/2012 

 
Tendinţa remarcată de la un an la altul pe ansamblul populaţiei şcolare din învăţământul 
secundar superior se înregistrează, în general, şi pe genuri, evoluţia valorilor indicatorului la 
diferitele vârste fiind asemănătoare. 
 
Pe lângă anumite diferenţe între cei doi ani şcolari, indicatorul analizat reflectă diferenţe mai 
importante privind proporţia de copii cuprinşi în învăţământul secundar superior pe vârste. 
Cel mai mare decalaj se înregistrează între proporţiile corespunzătoare vârstelor de 15, 16 şi 
17 ani (care variază între 75-79%), pe de o parte, şi cea specifică vârstei de 18 ani, pe de 
altă parte (61-64%). Este de menţionat, însă, că aproximativ 8-10% dintre copiii în vârstă de 
18 ani sunt cuprinşi deja în învăţământul postsecundar (postliceal şi superior), proporţia de 
cuprindere în sistemul de educaţie a acestora ajungând la 71-72%. Cu toate acestea, 
diferenţa dintre copiii de 18 ani cuprinşi în învăţământ secundar superior sau postsecundar 
şi cei de vârste cuprinse între 15-17 ani din învăţământul secundar superior se menţine la 4-
7 puncte procentuale. Această diferenţă este consecinţa faptului că în perioada analizată o 
parte dintre copii îşi încheiau studiile secundare la absolvirea învăţământului profesional 
(care are o durată mai redusă decât liceul), deci la o vârstă mai mică de 18 ani.  
 
Diferenţa între vârstele de 15, 16 şi 17 ani, pe de o parte, şi cea de 18 ani, pe de altă parte, 
privind proporţia de cuprindere în învăţământ se constată şi pe genuri. Astfel, în cazul 
fetelor, pentru vârstele de 15, 16 şi 17 ani procentul de cuprindere în cei 2 ani şcolari variază 
între 76-81%, la 18 ani acesta fiind de 62-64% (respectiv 74% dacă includem şi fetele de 18 
ani din învăţământul postsecundar). Pentru băieţi, proporţiile corespunzătoare sunt de 73-
78%, respectiv 61-64% (sau 69-70% dacă luăm în considerare şi băieţii din nivelul 
postsecundar de educaţie). 
 
Un anumit decalaj între segmentele de populaţie masculină şi feminină în vârstă de 15-18 
ani şi peste privind participarea la educaţie (indiferent de nivel) se constată la toate vârstele. 
Spre deosebire, însă, de vârstele de 15 şi 16 ani la care un uşor avantaj deţin băieţii (IPG 
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situându-se, totuşi, între limite acceptabile), la 17, 18 şi peste 18 ani ascendentul este 
deţinut de fete. La aceste vârste decalajul este mai important, valorile IPG fiind cuprinse 
între 1,04 şi 1,24 (în afara limitelor parităţii de gen). 

Tabel 5. Proporţia de cuprindere în învăţământ a copiilor în vârstă de 15-18 ani şi peste 
(indiferent de nivel), pe vârste şi sex, şi indicii parităţii de gen 

Anii şcolari 
2010/2011 2011/2012 

Proporţia de cuprindere Proporţia de cuprindere 

Vârsta 

M F

IPG

M F 

IPG

15 ani 90,2 90,0 1,00 90,0 89,6  1,00

16 ani 88,5 85,7 0,97 89,8 86,8 0,97

17 ani 74,4 77,2 1,04 73,3 76,2 1,04

18 ani 68,8 74,3 1,08 70,2  74,2 1,06

19-21 56,6 68,6 1,21 53,6 66,4 1,24

Sursa: INS. 
 
Datele privind proporţia copiilor cuprinşi în sistemul de învăţământ, pe vârste şi niveluri de 
educaţie (Tabel a-3, Anexă), evidenţiază si faptul că între 11-14% dintre copiii în vârstă de 
15 ani şi 9% dintre cei de 16 ani frecventează încă nivelul gimnazial, deşi au depăşit vârsta 
oficială corespunzătoare acestui nivel. Cu alte cuvinte, în medie, un elev din patru de 
vârsta învăţământului liceal sau profesional este încă într-un nivel inferior de educaţie, ceea 
ce poate indica un risc crescut de părăsire a sistemului de educaţie (în special în cazul celor 
care au depăşit cu doi ani vârsta teoretică corespunzătoare clasei). 
 
Proporţiile respective sunt mai ridicate în cazul băieţilor, comparativ cu fetele: la 15 ani 16%, 
faţă de aproximativ 12% în 2010/2011, respectiv 12,5%, faţă de 9% în 2011/2012, iar la 16 
ani 11% faţă de 6% (valori egale pentru cei 2 ani).  
 
Prezenţa copiilor de 15-16 ani în nivelul gimnazial confirmă aprecierile formulate mai sus, cu 
prilejul analizei ratei brute de cuprindere şcolară, pe grupe de vârstă, conform cărora 
depăşirea vârstei oficiale corespunzătoare învăţământului secundar superior se datorează 
anumitor întârzieri în debutul şcolarităţii, precum şi situaţiilor de repetenţie sau abandon (cu 
revenire în sistem) pe parcursul ciclului primar sau gimnazial. Având în vedere că proporţia 
băieţilor din această categorie este mai ridicată decât în cazul fetelor, se poate concluziona 
că aceste fenomene apar cu o frecvenţă mai mare pe parcursul rutei şcolare a acestora. 
 
Un alt indicator care măsoară participarea la educaţie este şi rata netă ajustată de 
cuprindere şcolară. Spre deosebire de rata netă (utilizată mai frecvent), în calcularea 
acestui indicator, care reflectă mai exact starea de fapt, sunt luaţi în considerare, în cazul 
învăţământului secundar superior, pe lângă elevii de 15-18 ani cuprinşi în acest nivel de 
educaţie, şi cei din aceeaşi grupă de vârstă care frecventează deja învăţământul 
postsecundar. După cum se poate constata din Tabelul a-4 (Anexă), rata netă ajustată de 
cuprindere, pe ansamblul populaţiei şcolare, în cei 2 ani de referinţă ai raportului, este de 
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aproximativ 75-76%, cu diferenţe de 3 puncte procentuale pe genuri, în avantajul fetelor: 
aproximativ 74-75% în cazul băieţilor şi 77-78% pentru fete. În cazul acestui indicator, 
valorile calculate ale IPG sunt de 1,05 şi 1,04, valori care reflectă inegalitate de gen. 

Fig. 5. Rata netă ajustată de cuprindere în învăţământul secundar superior, pe  sexe 

 
 
În plan regional, rata netă ajustată de cuprindere şcolară înregistrează valoarea cea mai 
scăzută în Regiunea Nord-Est. De asemenea, Regiunile Sud Est, Sud şi Centru au o rată 
netă ajustată de cuprindere mai redusă, corespunzătoare cu nivelul de dezvoltare 
economică. Prin comparaţie, Regiunea Bucureşti-Ilfov are o rată cu peste 20 de puncte 
procentuale mai ridicată, după cum se observă în tabelul de mai jos, atingând aproape 95%. 

Tabel 6. Rata netă ajustată de cuprindere în învăţământul secundar superior, pe regiuni şi sex 
(2011/2012) 

Nord-Est 69.1
Sud-Est Dobrogea 71.6
Sud Muntenia 71.4
Sud-Vest Oltenia 76.0
Vest 76.6
Nord-Vest 74.7
Centru 72.0
Bucureşti-Ilfov 94.7

Observaţie: În calcularea ratei nete ajustate sunt luaţi în considerare atât elevii din învăţământul secundar 
superior cât şi din învăţământul postsecundar (postliceal şi superior). 
Sursa: INS 
 
În toate cele 8 Regiuni observăm, de asemenea, existenţa unor diferenţe de gen pe toată 
perioada de referinţă a raportului, acestea manifestându-se în mod constant în favoarea 
fetelor (singura excepţie se înregistrează în anul 2011/2012 în Regiunea Nord-Est, caz în 
care rata netă de cuprindere la băieţi o devansează pe cea corespunzătoare fetelor). Astfel,  
în anul şcolar 2010/2011, valorile ratei nete ajustate pentru băieţi sunt cuprinse între 65% 
(Regiunea Nord-Est) şi 88% (Regiunea Bucureşti-Ilfov), comparativ cu 70,5%, respectiv 94% 
în cazul fetelor, iar în anul şcolar următor, valorile extreme, care se înregistrează în cazul 
aceloraşi Regiuni menţionate, sunt de 73%, respectiv 93% la băieţi, iar la fete de 71,5% şi 
de peste 96%. Diferenţele de gen sunt probate şi de IPG care, în unele situaţii, se plasează 
chiar în afara limitelor acceptabile. Este cazul Regiunilor Nord-Est şi Bucureşti-Ilfov la nivelul 
cărora valorile IPG sunt de 1,08, respectiv 1,06 în anul şcolar 2010/2011, precum şi al 
Regiunilor Vest şi Centru în care valorile IPG sunt, în 2011/2012, de 1,05, respectiv 1,04.  
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Analiza ratei nete ajustate de cuprindere, pe vârste, evidenţiază aceeaşi situaţie ca cea 
constatată şi prin analiza indicatorului referitor la procentul de cuprindere a copiilor în 
învăţământul secundar superior, pe vârste. Observăm, astfel, aşa cum am mai menţionat, că 
ratele au valori mai ridicate la vârstele de 15-17 ani, acestea oscilând între aproximativ 76-
78% în anul 2010/2011, respectiv 75-79% în 2011/2012. La vârsta de 18 ani, rata, 
semnificativ mai redusă, este de aproximativ 71%, respectiv 72% (Tabel a-5, Anexă).  
 
Analiza pe genuri a indicatorului confirmă, de asemenea, existenţa disparităţilor în funcţie de 
acest criteriu, IPG prezentând pentru toate vârstele, cu excepţia vârstei de 16 ani, valori 
situate în afara parităţii de gen, după cum se poate observa din datele prezentate mai jos.  

Tabel 7. Ratele nete ajustate de cuprindere în învăţământul secundar superior, pe vârste şi 
sex, şi indicii parităţii de gen 

Anii şcolari 

2010/2011 2011/2012 

Rata netă ajustată Rata netă ajustată 

Vârsta 

M F

IPG

M F 

IPG

15 ani 74.3 78.2 1,05 77.5 80.8  1,04

16 ani 77.4 79.6 1,03 78.1 80.5  1,03

17 ani 74.4 77.2 1,04 73.3 76.2  1,04

18 ani 68.8 74.3 1,08 70.2 74.2  1,08

Sursa: INS. 

 
* 

*       * 
 
Analiza unuia dintre indicatorii relevanţi pentru evaluarea participării la educaţie – rata brută 
de cuprindere şcolară - a permis evidenţierea prezenţei unor disparităţi importante între 
mediul urban şi rural, diferenţele ajungând la 27-28 p.p. – 111-112% în urban, faţă de 82-
85% în rural. Valoarea semnificativ mai redusă a ratei brute de cuprindere în cazul 
segmentului de populaţie din rural evidenţiază faptul că o proporţie importantă a tinerilor din 
aceste zone nu frecventează învăţământul secundar superior.  
 
În ceea ce priveşte proporţia de copii cuprinşi în învăţământul secundar superior, pe vârste, 
un decalaj important se înregistrează între valorile corespunzătoare vârstelor de 15, 16 şi 17 
ani, pe de o parte, şi cea specifică vârstei de 18 ani, pe de altă parte. Diferenţa respectivă 
este de aproximativ 14-15 p.p., respectiv 4-7 p.p., dacă pentru vârsta de 18 ani includem, pe 
lângă copiii din învăţământul secundar superior, şi pe cei care frecventează deja 
învăţământul postsecundar. Această diferenţă este consecinţa faptului că în perioada 
analizată de raport o parte dintre copii îşi încheiau studiile secundare la absolvirea 
învăţământului profesional, respectiv la o vârstă mai mică de 18 ani.  
 
Spre deosebire de rata brută, proporţia de cuprindere în învăţământ (indiferent de nivel) a 
copiilor de 15-18 ani evidenţiază un anumit decalaj între segmentele de populaţie masculină 
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şi feminină la toate vârstele. La vârstele de 15 şi 16 ani, un uşor avantaj deţin băieţii (IPG 
situându-se între limite acceptabile), iar la 17, 18 şi peste 18 ani ascendentul este deţinut de 
fete, de această dată în afara limitelor parităţii de gen (IPG variază între 1,04 şi 1,21). 
 
Inegalităţile de gen în favoarea fetelor sunt evidenţiate şi de rata netă ajustată de cuprindere 
în învăţământul secundar, calculată: 
‐ atât pe ansamblul populaţiei în vârstă de 15-18 ani, diferenţele, în acest caz, fiind de 3-4 

p.p. (aproximativ 74-75% la băieţi şi 77-78% pentru fete), iar valorile calculate ale IPG de 
1,04-1,05; 

‐ cât şi pe vârste: cu excepţia vârstei de 16 ani, valorile IPG se situează în afara limitelor 
parităţii de gen, oscilând între 1,04-1,08. 

 
Alte disparităţi privind participarea la educaţia de nivel secundar superior evidenţiate de rata 
netă ajustată de cuprindere şcolară sunt cele manifestate între diferitele regiuni de 
dezvoltare. Diferenţele ajung până la 23-26 p.p., valoarea cea mai scăzută a indicatorului 
fiind înregistrată, în cei doi ani şcolari, în Regiunea Nord-Est, regiune cu nivel mai redus de 
dezvoltare economică (68-69%), iar cea mai ridicată în Regiunea Bucureşti-Ilfov, care 
înglobează capitala ţării (91-95%). 
 
Este de menţionat, totodată, că diferenţele de gen evidenţiate de cei mai mulţi dintre 
indicatorii de evaluare ai participării la educaţie se constată şi în plan regional. În toate cele 
8 Regiuni şi pe întreaga perioadă de referinţă, diferenţele se manifestă constant în favoarea 
fetelor, cu o singură excepţie. Diferenţele de gen sunt probate şi de IPG care, în unele 
situaţii, se plasează în afara limitelor acceptabile. Este cazul Regiunilor Nord-Est şi 
Bucureşti-Ilfov la nivelul cărora valorile IPG sunt de 1,08, respectiv 1,06 în anul şcolar 
2010/2011, precum şi al Regiunilor Vest şi Centru în care valorile IPG sunt, în 2011/2012, de 
1,05, respectiv 1,04.  
 

1.2. Copii de vârstă specifică învăţământului secundar superior în 
afara sistemului de educaţie şi riscul de excluziune 
 
Aşa cum a fost prezentat la începutul capitolului, am considerat cuprinşi în sistemul de 
educaţie atât elevii de 15-18 ani care frecventau învăţământul secundar superior, cât şi pe 
cei care urmau încă ciclul gimnazial sau tinerii înscrişi în învăţământul postsecundar; în 
afara sistemului de învăţământ se situează copiii şi tinerii care reprezintă diferenţa dintre 
totalul populaţiei în vârstă de 15-18 ani şi suma copiilor din cele trei categorii menţionate 
care aparţin aceleiaşi grupe de vârstă. 
 
Pe baza acestei metode s-a putut stabili, astfel, că aproape 183 de mii de copii în anul 
şcolar 2010/2011 şi 174 de mii în 2011/2012 nu erau cuprinşi în sistemul de învăţământ. 
Aceste cifre reprezintă 19% din populaţia de 15-18 ani, proporţie ce rămâne constantă la 
nivelul celor 2 ani asupra cărora s-a focalizat analiza (Tabel a-6, Anexă). 
 
În ceea ce priveşte diferenţele de gen în funcţie de acest indicator, deşi proporţiile 
corespunzătoare fetelor, respectiv băieţilor par apropiate (19-20% pentru băieţi şi 18,5% la 
fete), indicele parităţii de gen, cu valorile de 0,93 şi 0,95 în cei doi ani analizaţi, reflectă 
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disparităţi importante de gen, avantajul aparţinând fetelor. Numeric, diferenţa este de 11 mii 
în primul an şi de 8,4 mii în anul următor. 

Fig. 6. Proporţia copiilor de vârsta învăţământului secundar superior în afara şcolii, în anul 
şcolar 2011/2012 

Băieţi Fete 

  

 
Proporţia copiilor care se situează în afara şcolii variază mult în funcţie de vârstă. Astfel, 
dacă la vârstele de 15 şi 16 ani aceştia reprezintă aproximativ 10%, respectiv 12%, la 17 ani 
procentul se ridică la 24-25%, iar la 18 ani la 28% (Tabel a-6, Anexă). În explicarea acestor 
diferenţe trebuie să luăm în considerare în primul rând faptul că reglementările în vigoare din 
perioada de referinţă a raportului stabileau durata învăţământului obligatoriu de 10 ani , cu 
alte cuvinte frecventarea şcolii până la 16 ani. De asemenea, în aceeaşi perioadă, o parte 
dintre elevii cuprinşi în învăţământul secundar superior urmau cursurile Şcolilor de Arte şi 
Meserii (învăţământ profesional) cu o durată mai redusă decât a liceului, ceea ce 
presupunea, implicit, părăsirea sistemului de învăţământ odată cu absolvirea acestora la 
vârsta de 16-17 ani. 
 
Referitor la diferenţele pe vârste ale proporţiei copiilor din afara sistemului de educaţie 
trebuie reamintit faptul că o pondere importantă dintre elevii de 15 şi 16 ani frecventau, încă, 
ciclul gimnazial (11-14%, respectiv 9%). O parte dintre aceştia îşi vor limita studiile la 
absolvirea acestui ciclu, fără să acceadă în învăţământul secundar superior, situându-se, 
astfel, după această vârstă, în afara şcolii. 
 
Diferenţele între cele două subgrupe de vârstă (15-16 şi 17-18) constatate pe ansamblul 
populaţiei situate în afara şcolii se constată şi în cazul segmentelor de populaţie masculină 
şi feminină. Din perspectiva disparităţilor de gen, mai important de evidenţiat este faptul că 
decalajul între fete şi băieţi, în general, menţionat mai sus, se înregistrează şi la fiecare 
vârstă, proporţiile băieţilor care nu frecventează şcoala fiind mai reduse decât în cazul 
fetelor la vârstele de 15 şi 16 ani şi semnificativ mai ridicate la 17 şi 18 ani. Cu alte cuvinte, 
proporţia fetelor care nu au finalizat învăţământul obligatoriu de 10 ani este mai mare decât 
în cazul băieţilor; în schimb, este mai redusă proporţia populaţiei feminine care nu continuă 
studiile în liceu, comparativ cu segmentul de populaţie masculină. 
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Fig. 7. Proporţia copiilor de vârsta învăţământului secundar superior în afara şcolii, pe vârste 
şi sex, în anul şcolar 2011/2012 

 
 
Această situaţie este ilustrată şi de IPG, valorile situându-se cu mult în afara limitelor 
acceptabile: la vârsta de 16 ani avantajul aparţine băieţilor (1,24-1,29), iar la 17 şi 18 ani - 
fetelor (0,89, respectiv 0,82-0,87) – Tabelul de mai jos. 

Tabel 8. Proporţia copiilor din afara sistemului de educaţie, pe vârste şi sex, şi indicii parităţii 
de gen 

2010/2011 2011/2012 
Proporţia copiilor din 
afara sistemului de 

educaţie 

Proporţia copiilor din 
afara sistemului de 

educaţie 

Vârsta 

Masculin Feminin

IPG

Masculin Feminin 

IPG

15 ani 9.8 10.0 1,02 10.0 10.4  1,04
16 ani 11.5 14.3 1,24 10.2 13.2 1,29
17 ani 25.6 22.8 0,89 26.7 23.8  0,89
18 ani 31.2 25.7 0,82 29.8 25.8  0,87

Sursa: INS 

Proporţia copiilor de vârsta învăţământului secundar superior din afara sistemului de 
educaţie înregistrează diferenţe importante şi în funcţie de situaţia economico-socială a 
populaţiei din care provin, evaluată pe 5 niveluri / chintile. După cum arată rezultatele 
Anchetei asupra bugetelor de familie, realizată de INS, această proporţie se reduce continuu 
de la categoria copiilor cuprinşi în prima chintilă, reprezentată de populaţia cu nivelul cel mai 
redus al condiţiilor socio-economice, la cei din chintila 5 care include populaţia cu nivelul cel 
mai ridicat.  
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Tabel 9. Proporţia copiilor din afara sistemului de educaţie, pe niveluri (chintile) privind 
situaţia socio-economică şi gen 

 Chintile 
 1 2 3 4 5

2010/2011 
Masculin 27.3 11.7 9.5 11.0 4.9
Feminin 26.8 10.8 7.3 5.8 4.3
Total 27.1 11.3 8.3 8.4 4.6

2011/2012 
Masculin 23.8 10.2 7.5 4.4 6.5
Feminin 24.7 11.4 6.5 4.7 10.8
Total 24.2 10.8 7.0 4.6 8.6

Sursa: INS 
 
În cei doi ani de referinţă ai prezentului raport, diferenţele dintre proporţia copiilor din afara 
şcolii care aparţin chintilelor 1 şi 5 ajung la 22, respectiv 16 p.p. (27% faţă de aproximativ 
5% în primul an şi 24,2% comparativ cu 8,6% în al doilea an).  

Fig. 8. Proporţia copiilor din afara sistemului de educaţie, pe niveluri (chintile) ale condiţiilor 
socio-economice 

 
 
Tendinţa respectivă se păstrează şi pe genuri, în funcţie de acest criteriu fiind însă de 
semnalat anumite diferenţe mai importante care apar la anumite categorii de populaţie. 
Astfel, în anul 2010/2011, în cazul populaţiei din chintila 4, proporţia fetelor care nu 
frecventează şcoala este cu 5 p.p. mai redusă decât cea corespunzătoare băieţilor (IPG este 
egal cu 0,52), iar în 2011/2012 la grupa de populaţie din chintila 5, proporţia fetelor din afara 
şcolii este mai ridicată cu 4 p.p. decât la băieţi (IPG – 1,66).  
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Fig. 9. Proporţia copiilor din afara sistemului de educaţie, pe niveluri (chintile) ale condiţiilor 
socio-economice şi gen, în anul 2010 

 

Fig. 10. Proporţia copiilor din afara sistemului de educaţie, pe niveluri (chintile) ale condiţiilor 
socio-economice şi gen, în anul 2011 

 
 
Analiza referitoare la populaţia de vârstă corespunzătoare învăţământului secundar superior 
situată în afara şcolii s-a realizat şi pe baza altor indicatori, din domeniul educaţiei, 
susceptibili de a evidenţia riscul posibil de excluziune. Un prim indicator din această serie 
este rata de tranziţie9 de la ciclul gimnazial la învăţământul secundar superior. Valoarea 
acestui indicator pentru anii reţinuţi în studiu este de aproximativ 92-93% (mai redusă în al 
doilea an de raportare) - Tabel a-7, Anexă. Dacă la această cifră adăugăm procentul copiilor 
care au rămas repetenţi în clasa a VIII-a în anii şcolari anteriori (aprox. 2%), pentru care 
considerăm totuşi posibilă tranziţia în învăţământul secundar superior în anii următori, 
obţinem, prin diferenţă, o proporţie de cel puţin 5% copii la risc de excluziune, de situare în 
afara sistemului de învăţământ după finalizarea gimnaziului. În cazul populaţiei de vârstă 
corespunzătoare nivelului de învăţământ gimnazial, în ultimii ani s-a înregistrat o proporţie 
de aproximativ 6% copii care nu participau la educaţie (au abandonat pe parcursul claselor 
gimnaziale sau nu au fost niciodată înscrişi la şcoală), iar la ciclul primar, de 5%10. 
Constatăm, astfel, că plasarea în afara şcolii se produce pentru o proporţie importantă de 
copii încă pe parcursul ciclului primar şi gimnazial sau la finalizarea acestuia (deci la vârste 
sub 15-18 ani). 
 
Indicatorul analizat – rata de tranziţie – înregistrează diferenţe nesemnificative, pe genuri, 
pentru ambele segmente de populaţie valoarea indicatorului fiind similară cu cea calculată 
pe total populaţie şcolară (aproximativ 92-93%). Aceste diferenţe sunt mai reduse de 1 punct 
                                                       
9 Numărul de elevi admişi în primul an de studii al învăţământului secundar superior într-un anumit an şcolar, 
exprimat ca raport procentual din numărul de elevi înscrişi în anul terminal al învăţământului gimnazial din anul 
şcolar anterior. 
10 UNICEF, ISE, Copiii care nu merg la şcoală. O analiză a participării la educaţie în învăţământul primar şi 
gimnazial, Bucureşti, 2012. 
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procentual şi se manifestă în favoarea fetelor: 93,2%, faţă de 92,8% în anul şcolar 
2010/2011 şi 92,6%, comparativ cu 91,8% în 2011/2012. IPG evidenţiază, de altfel, la nivelul 
celor doi ani, egalitate de gen (valoarea IPG este egală cu 1, respectiv 1,01). 
 
Un alt indicator din seria celor care ilustrează riscul de excluziune este rata repetenţiei11. 
Deşi cei mai mulţi dintre elevii repetenţi continuă studiile după repetarea clasei respective 
(însă cu costuri suplimentare pentru educaţie), există şi cazuri în care fenomenul repetenţiei 
conduce la abandon şi ieşirea din sistem. Acest risc este mai mare în situaţiile în care 
repetenţia intervine de două sau mai multe ori, fie în aceeaşi clasă, fie în clase diferite. 
 
În cazul elevilor asupra cărora s-a focalizat analiza, rata repetenţiei înregistrează, în general, 
valori destul de scăzute. Se observă, totodată, că aceasta se reduce pe măsura parcurgerii 
anilor de studii: valoarea cea mai ridicată se înregistrează în clasa a IX-a - 1,8% în anul 
şcolar 2010/2011 şi 2,6% în anul următor (ca urmare a dificultăţilor de adaptare a unor elevi 
la specificul sarcinilor şcolare pe care le presupune liceul  şi/sau a diferenţei dintre anumite 
gimnazii, situate, în special, în mediul rural, şi licee, amplasate, preponderent, în mediul 
urban, privind calitatea educaţiei), iar cea mai scăzută în clasa a XII-a - 0,3-04% (Tabel a-8, 
Anexă). Această tendinţă se manifestă atât pe ansamblul populaţiei şcolare, cât şi în cazul 
segmentelor din mediul urban şi rural. 

Fig. 11. Rata repetenţiei în învăţământul secundar superior, pe clase şi mediu de  rezidenţă, în 
anul şcolar 2011/2012 

 
 
Se remarcă, în acelaşi timp, creşterea accentuată a ratei repetenţiei în anul 2011/2012 faţă 
de anul anterior, în special la primele două clase ale învăţământului secundar superior. 
Această creştere este de 25% la clasa a IX-a (de la 1,8% la 2,4%), pentru clasa a X-a fiind 
vorba de aproape o triplare a ratei repetenţiei (de la 0,6% la 1,6%). Tendinţa ascendentă 
este vizibilă şi în mediul urban, dar este mult mai accentuată în rural: la clasa a IX-a rata 
repetenţiei creşte cu aproximativ o treime în urban (2,3% faţă de 1,6%), în timp ce în mediul 
rural se dublează - 3,2% faţă de 1,6%, iar la clasa a X-a de două ori şi jumătate în urban şi 
de aproape 4 ori în rural.  
 
La celelalte două clase ale învăţământului secundar, deşi rata repetenţiei este redusă (sub 
0,5%), atrage totuşi atenţia aceeaşi tendinţă ascendentă de la un an la altul. Astfel, dacă în 

                                                       
11 Numărul total de elevi cuprinşi în aceeaşi clasă, care repetă acelaşi an ca în anul precedent, exprimat ca 
raport procentual din totalul elevilor cuprinşi în clasa respectivă. 
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cazul clasei a IX-a asistăm la o dublare a ratei repetenţiei, înregistrată numai în mediul rural 
- de la 0,3% la 0,5% (în urban menţinându-se la 0,4%), la clasa a XII-a valoarea indicatorului 
se dublează în urban (de la 0,2% la 0,4%), iar în rural se triplează (0,6% faţă de 0,2%).  
 
Creşterea semnificativă a ratei repetenţiei în anul şcolar 2011/2012, în general, şi în special 
la elevii din mediul rural (precum şi a ratei abandonului, aşa cum se va vedea mai jos), este 
consecinţa, probabilă, a măsurilor privind creşterea cifrei de şcolarizare în învăţământul 
liceal, ca urmare a preluării locurilor din cadrul Şcolilor de Arte şi Meserii (începând din anul 
şcolar 2009/2010 nu au mai fost făcute înscrieri în clasa a IX-a SAM, acestea intrând în 
lichidare). 

Fig. 12. Rata repetenţiei în învăţământul secundar superior, pe clase şi ani şcolari 

 
 
Pe baza analizei ratelor repetenţiei se poate observa că tendinţa ascendentă menţionată 
este imprimată, în special, de evoluţia valorilor indicatorului la populaţia din mediul rural. Cu 
alte cuvinte, deşi seria de date analizate este redusă (numai doi ani şcolari), se poate totuşi 
aprecia că riscul cel mai mare de excluziune prin repetenţie este prezent, în special, în cazul 
segmentului de elevi din mediul rural. Trebuie însă menţionat că datele pe medii de 
rezidenţă prezintă situaţia în funcţie de zonele în care sunt situate unităţile de învăţământ 
(U/R) şi nu de mediul în care domiciliază elevii12. Totodată, e de luat în considerare faptul că 
numărul liceelor din rural este mult mai redus decât în urban: în anul 2012, dintr-un total de 
1606 unităţi de învăţământ independente (351 licee şi 1255 Grupuri şcolare în care 
funcţionau şi licee), 1335 erau situate în mediul urban şi numai 271 în rural. Cu alte cuvinte, 
distribuţia datelor ilustrează mai degrabă calitatea educaţiei din zonele urbane, respectiv 
rurale şi nu nivelul pregătirii elevilor rezidenţi în mediul urban sau rural. 
 
Spre deosebire de rata repetenţiei, rata abandonului şcolar13 (un alt indicator de risc de 
excluziune) este semnificativ mai ridicată. Valoarea acesteia, pe ansamblul nivelului de 
învăţământ secundar superior, în cei doi ani de referinţă, este de 4,2% (Tabel a-9, Anexă); 
această proporţie se adaugă, astfel, anual la categoria copiilor şi tinerilor din afara sistemului 
de învăţământ.  
 
Analiza, pe genuri, reflectă, la fel ca în cazul populaţiei totale de elevi, menţinerea la 
aceleaşi valori a ratei abandonului în anii de raportare, atât în cazul fetelor, cât şi al băieţilor, 
implicit a diferenţei dintre cele două segmente în funcţie de acest indicator. Diferenţa 

                                                       
12 INS nu colectează astfel de date în funcţie de mediul de reşedinţă al elevilor. 
13 Diferenţa între numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar şi cel aflat în evidenţă la sfârşitul aceluiaşi an 
şcolar, exprimată ca raport procentual din numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar. 
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respectivă, de aproximativ 1 p.p. (4,8%, faţă de 3,5-3,6%), plasează fetele în poziţie de 
avantaj. Acest avantaj este probat şi de IPG ale cărui valori (0,73-0,75) semnalează 
disparităţi importante.  

Fig. 13. Rata abandonului şcolar în învăţământul secundar superior, pe medii şi sex, în anul 
şcolar 2011/2012 

 
 

În ceea ce priveşte valorile indicatorilor pe genuri şi medii de rezidenţă, situaţia constatată 
este diferită de la un an la altul. Astfel, în anul şcolar 2010/2011, riscul cel mai mare de 
excluziune (rata cea mai înaltă a abandonului) se înregistrează în cazul băieţilor din mediul 
urban – 4,8%, cărora le urmează cei din rural - 4,4% . În anul următor, situaţia se 
inversează, rata cea mai înaltă fiind asociată segmentului de populaţie şcolară masculină din 
mediul rural – 6%, comparativ cu 4,7% pentru băieţii din urban. 
 
Şi în cazul segmentului feminin, care, în general, înregistrează ratele cele mai scăzute de 
abandon, se manifestă această răsturnare de situaţii: în 2010/2011 rata cea mai redusă se 
observă la fetele din mediul rural – 3,2%, faţă de 3,4% pentru cele din urban, iar în 
2011/2012 la cele din urban - 3,5%, comparativ cu 4,4%.   
 
Având în vedere că rata cea mai ridicată a abandonului se înregistrează în cazul băieţilor din 
mediul rural, iar avantajul înregistrat într-unul din cei 2 ani şcolari analizaţi faţă de băieţii din 
urban este redus (0,4 puncte procentuale), riscul cel mai mare de excluziune prin abandon 
pare să existe în cazul acestora.  
 
În ceea ce priveşte evoluţia pe clase, valorile ratei abandonului şcolar sunt oscilante. Astfel, 
pe total populaţie de elevi, la clasa a XI-a valoarea indicatorului este, la nivelul celor 2 ani de 
referinţă, de 4,3-4,2%, la a X-a – 2,5-2,7%, la a XI-a – 5-6,1%, iar la clasa a XII-a – 4,7-4,3% 
(Tabel a-10, Anexă). Evoluţia, pe clase, observabilă pe ansamblul populaţiei şi în cei doi ani 
şcolari, este similară şi în cazul elevilor din mediul urban – 4,5-4,1% la clasa a IX-a, 2,8-
2,7% – a X-a, 5,1-4,5% – a XI-a şi 4,9-4,2% – a XII-a. În rural, însă, rata abandonului în anul 
2010/2011 este mai redusă în clasele a IX-a şi a XII-a – 2,1% şi 1,3% şi uşor mai ridicată în 
clasele a X-a şi a XI-a – 2,3%, respectiv 2,5%. În 2011/2012 tendinţa se modifică: ratele cele 
mai ridicate sunt observabile la clasele de început şi sfârşit de ciclu (5,1%, respectiv 5,8%), 
iar cele mai scăzute la clasa a X-a (3,3%) şi a XI-a (2,3%).  
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Fig. 14. Rata abandonului şcolar în învăţământul secundar superior, pe clase şi ani şcolari 

 
 
Diferenţele în funcţie de mediul de rezidenţă, constatate, îşi modifică, în general, sensul de 
la un an şcolar la altul. Astfel, dacă în 2010/2011 rate semnificativ mai ridicate de abandon 
se observă, la toate clasele, în cazul elevilor din mediul urban (de aproximativ două ori mai 
mari decât la cei din rural), în 2011/2012 situaţia se inversează – riscul de excluziune prin 
abandon devine mai mare la populaţia şcolară din rural. Această răsturnare de situaţii este 
consecinţa faptului că în timp ce în cazul populaţiei şcolare din mediul urban rata 
abandonului scade uşor de la un an la altul, pentru elevii din rural riscul excluziunii prin 
abandon devine tot mai mare, ratele respective crescând de peste două ori la nivelul tuturor 
anilor de studii, cu excepţia clasei a X-a unde creşterea este relativ nesemnificativă. Ca şi în 
cazul ratei repetenţiei, datele privind abandonul, pe medii de rezidenţă, trebuie interpretate 
cu rezerva că acestea prezintă situaţia în funcţie de zonele în care sunt situate unităţile de 
învăţământ (U/R) şi nu de mediul în care domiciliază elevii. 
 

* 
*         * 

 
Evaluarea proporţiei copiilor din afara sistemului de învăţământ a permis identificarea unui 
număr de aproape 183 de mii de copii în anul şcolar 2010/2011 şi 174 de mii în 2011/2012 
aflaţi în această situaţie, ceea ce reprezintă 19% din populaţia de 15-18 ani. Pe baza 
aceluiaşi indicator, au fost evidenţiate, de asemenea, importante disparităţi de gen (valorile 
IPG sunt de 0,93 şi 0,95 în cei doi ani analizaţi), avantajul aparţinând fetelor. Numeric, 
diferenţa este de 11 mii în primul an şi de 8,4 mii în anul următor. 
 
Diferenţele între fete şi băieţi se înregistrează la fiecare vârstă, proporţiile băieţilor care nu 
frecventează şcoala fiind mai reduse decât în cazul fetelor la vârstele de 15 şi, în special, la 
16 ani şi semnificativ mai ridicate la 17 şi 18 ani. Cu alte cuvinte, proporţia fetelor care nu au 
finalizat învăţământul obligatoriu de 10 ani în perioada respectivă este mai mare decât în 
cazul băieţilor; în schimb, este mai redusă proporţia populaţiei feminine care nu continuă 
studiile în liceu, comparativ cu segmentul de populaţie masculină. 
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Analiza indicatorilor care vizează copiii la risc de excluziune a evidenţiat faptul că segmentul 
de populaţie de vârstă corespunzătoare învăţământului secundar superior care prezintă 
riscul cel mai mare privind participarea la educaţie este reprezentat de copiii din mediul rural. 
Astfel, analiza ratelor repetenţiei arată că valorile indicatorului la nivelul anului şcolar 
2011/2012, pentru clasele IX, X şi XII, erau cu peste 40% mai ridicate în cazul populaţiei 
şcolare din mediul rural, comparativ cu cea din urban. Rata abandonului şcolar, pe medii 
de rezidenţă, pare să ilustreze, de asemenea, în acelaşi an, un risc crescut tot pentru elevii 
din zonele rurale: valoarea indicatorului este cu aproximativ 30% mai mare în cazul acestora 
faţă de cei din urban – 5,3%, comparative cu 4,1% (în anul anterior valorile sunt apropiate). 
 
Rata abandonului a evidenţiat şi prezenţa unor inegalităţi de gen. Diferenţele constatate 
între fete şi băieţi, de aproximativ 1 p.p. (4,8%, faţă de 3,5-3,6%), plasează fetele în poziţie 
de avantaj. Acest avantaj este probat şi de IPG ale cărui valori (0,72-0,75) semnalează 
disparităţi importante.  
 
Analiza realizată asupra ratei abandonului în funcţie de cele două criterii – mediu de 
rezidenţă şi gen – indică faptul (cel puţin pentru anul şcolar 2011/2012) că riscul cel mai 
mare de excluziune prin abandon este asociat băieţilor din mediul rural (6% în anul 
menţionat, comparativ cu 4,7% pentru băieţii din urban). 
 
Proporţia ridicată a populaţiei în vârstă de 15-18 ani în afara sistemului de învăţământ, 
precum şi cea corespunzătoare elevilor la risc de excluziune prin abandon necesită măsuri 
eficiente de stimulare a participării la educaţie, în general, dar şi cu focalizare asupra 
segmentului de populaţie din mediul rural (şi chiar cu precădere asupra băieţilor din aceste 
zone). 
 

1.3. Participarea la învăţământul profesional 
 
O serie de măsuri de politică educaţională care au fost puse în aplicare în ultimii ani şi care 
vizează dezvoltarea învăţământului profesional a determinat realizarea unei analize special 
destinate participării tinerilor la educaţia oferită de această rută de formare cuprinsă în 
învăţământul secundar superior. 
 
Învăţământul profesional a înregistrat o evoluţie oscilantă din punct de vedere al participării 
la educaţie în ultimii 10 ani, ca efect al politicilor în domeniu. Astfel, după înfiinţarea Şcolilor 
de Arte şi Meserii în 2003 (Legea nr. 268 din 13 iunie 2003 pentru modificarea şi 
completarea Legii învăţământului nr. 84/1995), rata brută de cuprindere şcolară 
înregistrează o anumită creştere faţă de anii anteriori: de la aproximativ 25-26% în anii 
şcolari 2001/2002 şi 2002/2003 la 27-28% în perioada 2003-2006. În următorii 2 ani 
(2007/2008 şi 2008/2009 ) se mai reduce uşor, până la aproximativ 25-26%. Scade, însă, 
dramatic începând din 2009/2010, odată cu diminuarea drastică a numărului de locuri în 
Şcolile de Arte şi Meserii şi, practic, intrarea lor în lichidare (conform Hotărârii nr. 77/2009 
privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de 
stat în anul şcolar/universitar 2009-2010), ajungând în 2011/2012 la 1,8%. 
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Măsurile de politici educaţionale implementate în ultimii ani (Ordinul de ministru nr. 
5730/2010 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiilor de 
pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2; Ordinul de ministru 
nr. 3168/2012 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional cu durata de 2 
ani; HG nr. 1062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru 
elevii care frecventează învăţământul profesional) au determinat orientarea mai multor elevi 
către învăţământul profesional. Acest fenomen se poate observa şi din analiza ratelor de 
cuprindere: după ce acestea au scăzut brusc ca urmare a desfiinţării SAM-urilor, în anul 
şcolar 2012/2013, rata brută de cuprindere a crescut de la 1,8% în 2011/2012 la 3%, după 
cum se poate observa şi în tabelul de mai jos. 

Tabel 10. Rata brută de cuprindere în învăţământul profesional 

 2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Total 27,6 26,8 25,8 25,3 15,8 7,8 1,8 3,0
Urban 24,6 24,1 22,6 17,5 11,4 7,6 2,1 5,5
Rural 31,5 30,1 29,6 29,0 17,3 8,1 1,5 0,9
Feminin 21,0 20,7 20,0 19,2 11,9 5,7 1,3 1,5
Masculin 33,3 32,6 31,4 31,0 19,5 9,7 2,2 4,4

Observaţie:  La calcularea indicatorului nu au fost luaţi în considerare elevii străini. Valoarea indicatorului s-a 
obţinut prin raportare la populaţia în vârstă de 15-17 ani, vârstă oficială corespunzătoare învăţământului 
profesional. 
Sursa: Date calculate pe baza informaţiilor INS, 2005-2013. 
 
În contextul reducerii participării la învăţământul profesional, durata medie de frecventare14 
a acestei rute profesionale s-a redus semnificativ şi constant începând cu anul şcolar 
2009/2010 (anul intrării în lichidare a SAM-urilor). Valoarea indicatorului raportată la nivelul 
anului şcolar 2012/2013 a fost de 0,1 ani – valoare cel mai probabil în creştere în următorii 
ani, pe fondul actualelor măsuri de revitalizare a învăţământului profesional.   

Tabel 11. Durata medie de frecventare a învăţământului profesional 

 2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Total 0,7 0,7 0,7 0,6 0,3 0,1 0,0 0,1 

Feminin 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 

Masculin 0,9 0,8 0,8 0,8 0,4 0,2 0,0 0,1 

Sursa: Date calculate pe baza informaţiilor INS, 2005-2013.  

 
Diferenţa dintre durata medie de frecventare a învăţământului liceal, respectiv profesional 
este determinată de efectul ratei mai ridicate de cuprindere a tinerilor în învăţământul liceal, 
comparativ cu învăţământul profesional şi, desigur, de duratele oficiale diferite de 
şcolarizare în cele două rute de formare. Astfel, durata liceului este, în general, de 4 ani, cu 

                                                       
14 Numărul (mediu) de ani de şcolarizare pe care îi frecventează un elev de vârstă oficială corespunzătoare 
nivelului respectiv, presupunând că el va fi cuprins în unităţile de învăţământ de acel nivel. 
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excepţia unor profiluri/forme care au o durata mai mare, de 5 sau chiar 6 ani15. Şcolile de 
Arte şi Meserii au avut durata de 2 ani, absolvenţii având posibilitatea să urmeze şi un an 
de completare care le permitea accesul în anul trei de liceu (clasa a XI-a). Cum am indicat 
deja în capitolul de context, învăţământul profesional cu o durată de 2 ani (începând cu 
clasa a X-a) a fost introdus în anul şcolar 2011/2012, iar din anul şcolar 2014/2015 va fi 
introdus şi învăţământul profesional cu durata de 3 ani (începând cu clasa a IX-a). 
 
Intrarea în lichidare a SAM-urilor începând cu 2009/2010 a determinat scăderea bruscă a 
ratelor de cuprindere în învăţământul profesional la toate vârstele corespunzătoare acestui 
nivel de învăţământ (Tabelul 12). Este de aşteptat ca măsurile de restructurare a acestei 
rute de formare să determine, în următorii ani, o creştere a ratelor specifice de cuprindere 
atât pentru grupa de vârstă 15-17 ani, cât şi pentru vârste mai mari, în condiţiile în care se 
susţine un acces mai larg la învăţământul profesional, pentru diferite grupuri (elevi în liceu, 
persoane care au abandonat studiile liceale, absolvenţi de SAM etc.).  

Tabel 12. Rata specifică de cuprindere şcolară pe vârste – învăţământ profesional 

  2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Total 3,5 2,4 2,5 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Feminin 3,1 2,1 2,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 ani 

Masculin 3,8 2,7 3,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total 23,6 24,0 21,7 18,3 0,5 0,0 0,0 1,1 
Feminin 19,6 19,5 17,4 13,5 0,4 0,0 0,0 0,5 

15 ani 

Masculin 27,5 28,3 25,9 22,9 0,6 0,0 0,0 1,6 
Total 27,2 23,9 25,3 22,3 14,8 1,2 0,0 3,0 
Feminin 21,1 19,0 19,9 17,1 11,0 0,9 0,0 1,4 

16 ani 

Masculin 33,1 28,7 30,5 27,2 18,5 1,5 0,1 4,6 
Total 21,6 21,2 18,8 20,9 18,2 11,1 0,7 2,2 
Feminin 16,6 15,7 14,3 16,0 13,5 7,8 0,3 0,8 

17 ani 

Masculin 26,3 26,4 23,1 25,7 22,6 14,2 1,1 3,5 
Total 5,6 6,1 5,7 4,7 6,2 4,0 0,5 0,8 
Feminin 5,5 4,2 4,0 3,3 4,3 2,5 0,2 0,3 

18 ani 

Masculin 5,7 7,9 7,3 6,0 7,9 4,5 0,7 1,2 
Total 1,4 1,3 1,5 1,6 1,5 1,4 0,5 0,3 
Feminin 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 0,3 0,2 

19 ani 

Masculin 1,8 1,7 1,9 2,0 1,9 1,8 0,6 0,5 
Total 0,3 0,5 0,5 0,6 0,7 0,4 0,4 0,3 
Feminin 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 

20 ani 

Masculin 0,4 0,6 0,6 0,8 0,9 0,3 0,5 0,3 
Total 0,3 0,5 1,1 2,1 2,7 2,8 2,1 1,0 
Feminin 0,2 0,3 0,9 1,9 2,5 2,5 1,8 0,8 

21 ani 
şi 
peste Masculin 0,4 0,6 1,3 2,2 2,9 3,1 2,4 1,1 

Sursa: Date calculate pe baza informaţiilor INS, 2005-2013. 

Trendul ratei de tranziţie în învăţământul profesional a fost constant descendent, în special 
începând din anul 2006/2007, cu o scădere bruscă în momentul intrării în desfiinţare a SAM-
urilor în anul şcolar 2009/2010. În anul 2012/2013, 4,5 % dintre elevii înscrişi cu un an în 
urmă în clasa a VIII-a s-au orientat către învăţământul profesional, pe fondul măsurilor de 
revigorare a acestei rute de formare. Observăm, de asemenea, că în învăţământul 

                                                       
15 Învăţământul secundar superior cuprinde liceele care organizează cursuri de zi, cu durata de patru sau cinci 
ani (clasele IX-XII sau XIII) în funcţie de specializare. În cazul programelor care oferă cursuri serale sau fără 
frecvenţă, durata studiilor creşte cu un an. 



 38 

profesional ratele de tranziţie au rămas mereu mai mari în cazul populaţiei masculine (Fig. 
15).  

Fig. 15. Rata de tranziţie în învăţământul profesional, perioada 2005-2012 

 
 

Analiza ratei abandonului în învăţământul profesional evidenţiază o evoluţie uşor 
ascendentă până în perioada 2005-2009,  urmată de creşteri ample odată cu intrarea în 
lichidare a acestei rute de formare. Astfel, la finalul anului 2011/2012, când în sistemul de 
învăţământ mai erau doar elevii de SAM din anul de completare, rata abandonului şcolar a 
fost de 30,4% (3,8 mii elevi) - Tabel 13, Fig. 16.  

Tabel 13. Abandonul şcolar în învăţământul profesional 

 2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 
2012 

Total 6,6 8,2 8,5 8,3 8,6 19,8 30,4 
Feminin 6,8 8,2 8,7 8,3 9,7 21,9 35,8 
Masculin 6,5 8,2 8,3 8,2 7,9 18,6 27,4 

Sursa: Date calculate pe baza informaţiilor INS, 2005-2013. 
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Fig. 16. Rata abandonului şcolar în învăţământul profesional, perioada 2005-2012 

 
 

În comparaţie, în perioada 2005-2012, rata abandonului şcolar în învăţământul liceal a avut 
o evoluţie oscilantă, cu creşteri până în 2006/2007 şi scăderi constante până în 2009/2010.  
 
Observăm însă şi aici un efect al intrării în lichidare a SAM-urilor şi preluarea locurilor în 
învăţământul liceal în ceea ce priveşte participarea în învăţământul secundar: o parte dintre 
elevii care în mod tradiţional ar fi optat pentru ruta profesională de şcolarizare au intrat la 
liceu, însă au abandonat studiile pe parcurs. Astfel, la nivelul anului 2011/2012, 3,8% dintre 
elevii de liceu (33,9 mii elevi) au fost în situaţia de abandon şcolar, cu 1,6 puncte 
procentuale mai mult decât în anul desfiinţării SAM – după cum se observă în tabelul de mai 
jos.   

Tabel 14. Abandonul şcolar în învăţământul liceal 

 2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

Total 2,7 3,3 2,9 2,4 2,2 3,2 3,8 
Feminin 2,2 2,5 2,3 1,9 1,8 2,7 3,2 
Masculin 3,2 4,1 3,5 3,0 2,5 3,7 4,4 

Sursa: Date calculate pe baza informaţiilor INS, 2005-2013. 



 40 

Fig. 17. Rata abandonului şcolar în învăţământul liceal, perioada 2005-2012 

 
 

Pe filiere de formare, elevii din cadrul filierei vocaţionale au înregistrat rata cea mai mică a 
abandonului şcolar, la polul opus fiind elevii din liceele tehnologice. Per ansamblu, observăm 
că peste două treimi dintre elevii care au abandonat studiile provin din aceste licee, în 
special la profilurile silvic, agricol, administrativ şi veterinar.  
 
Aceste date susţin ipoteza că elevii care urmau învăţământul profesional în trecut şi care, în 
prezent, urmează învăţământ liceal, filiera tehnologică, influenţează în mod direct tendinţa 
importantă de creştere a abandonului în învăţământul liceal. 

Tabel 15. Abandonul şcolar în învăţământul liceal, pe filiere şi profiluri de formare, 2011/2012 

 Nr. elevi la 
începutul anului 

şcolar 

Nr. elevi la 
sfârşitul anului 

şcolar 

Nr. elevi care au 
abandonat studiile 

Rata 
abandonului 

şcolar
Total 888768 854883 33885 3,8
Filiera teoretică 343000 335786 7214 2,1
- real  215876 209395 6481 3,0
- uman 126713 125001 1712 1,4
Filiera tehnologică 497015 470830 26185 5,3
- tehnic 274278 258089 16189 5,9
- resurse naturale si 

protecţia mediului 
73362 69576 3786 5,2

- servicii 149375 143165 6210 4,2
Filiera vocaţională 48753 48267 486 1,0

 

Analiza abandonului şcolar pe clase evidenţiază cele mai mari valori la debutul liceului, apoi 
în clasa a XI-a şi a XIII-a (clase de final pentru elevii din filiera profesională de formare), în 
timp ce valorile cele mai scăzute se înregistrează la clasele a XII-a (Fig. 18).  
 
Ca şi în cazul învăţământului profesional, în funcţie de mediul de rezidenţă al unităţii de 
învăţământ, abandonul şcolar este mai ridicat în liceele din mediul rural, comparativ cu cele 
din urban, situaţie susţinută şi de analiza din capitolele precedente.  
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Fig. 18. Abandonul şcolar în învăţământul liceal în anul şcolar 2012/2013, pe în funcţie de 
mediul de rezidenţă în care este situată unitatea de învăţământ 

 
 
De asemenea, datele evidenţiază faptul că băieţii abandonează liceul în proporţie mai mare, 
comparativ cu fetele (4,4% în cazul băieţilor şi 3,2% în cazul fetelor). Din nou situaţia este 
similară cu cea înregistrată în învăţământul profesional. 
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2. Statutul copiilor de 15-18 ani din afara 
sistemului de educaţie  
 
Conform Anchetei asupra bugetelor de familie, 2011, populaţia de 15-18 ani din afara 
sistemului de educaţie prezintă următoarea distribuţie pe vârste: 6,2% - 15 ani, 84,7% - 16 
ani, 1,1% - 17 ani şi 3% - 18 ani. Din totalul populaţiei de 15-18 ani cu statut ocupaţional 
diferit, de elev sau student, 80,8% a finalizat cel mult nivelul gimnazial (din care 18,6% a 
absolvit doar învăţământul primar), iar 3,3% nu are nici o şcoală absolvită. Această 
constatare confirmă aprecierile formulate pe parcursul studiului, conform cărora o proporţie 
importantă din populaţia de 15-18 ani necuprinsă în sistemul de învăţământ a fost supusă 
riscului excluziunii de la educaţie înainte sau cel mult la absolvirea gimnaziului, prin urmare 
înainte de împlinirea vârstei de 15 ani. 
 
Distribuţia segmentului de populaţie de interes pentru studiu, pe medii de rezidenţă, este 
echilibrată - 49,2% locuieşte în mediul rural, iar 50,8% în mediul urban. Trebuie însă 
menţionat că toate persoanele intervievate, care au vârsta de 15 sau 16 ani şi care nu sunt 
cuprinse în sistemul de educaţie, locuiesc în mediul rural.  
 
După naţionalitate, 76,2% din populaţia cuprinsă în grupa de vârstă 15-18 ani, dar care se 
află în afara sistemului de educaţie, sunt români, iar 18,9% sunt de etnie romă; restul de 
4,9% sunt de alte naţionalităţi (maghiari, germani). Având în vedere distribuţia întregii 
populaţii a României în funcţie de apartenenţa etnică a acesteia, în cadrul căreia populaţia 
romă reprezintă 4,3% (conform ultimului Recensământ), proporţia de aproape 20% a copiilor 
de etnie roma în segmentul populaţiei de 15-18 ani din afara sistemului de învăţământ 
reflectă situaţia defavorizată a acestora sub aspectul participării la educaţie.  

 
Ancheta asupra bugetelor de familie a stabilit, totodată, că principalele ocupaţii ale persoanelor 
de 15-18 ani care se află în afara şcolii sunt: lucrător familial neremunerat (ajutor familial)16 
(22,8%), şomeri (19,5%) sau lucrători pe cont propriu în agricultură (19,5%). De remarcat că 
majoritatea şomerilor din această categorie au vârsta de 17 sau 18 ani (85%). 

Tabel 16. Statutul ocupaţional al copiilor de 15-18 ani din afara şcolii 

Statut ocupaţional % 
salariat 2,6 
patron 8,8 
lucrător pe cont propriu (în agricultură) 19,5 
lucrător familial neremunerat (ajutor familial)  22,8 
şomer 19,5 
casnică 13,4 
alt statut 4,6 

                                                       
16 Persoana care îşi exercită activitatea într-o unitate economic familială condusă de un membru al familiei sau o 
rudă, pentru care nu primeşte remuneraţie sub formă de salariu sau plată în natură. Gospodăria ţărănească 
(agricolă) este considerată o astfel de unitate. Dacă mai multe persoane dintr-o gospodărie lucrează în 
gospodăria agricolă proprie, una dintre acestea – în general capul gospodăriei – este considerat lucrător pe cont 
propriu, iar ceilalţi, lucrători familiali neremuneraţi. 
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Fig. 19. Distribuţia persoanelor de 15-18 ani care se află în afara sistemului de educaţie, după 
statutul ocupaţional 
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Sursa: Ancheta asupra bugetelor de familie, 2011. 
 
Mai mult de jumătate din întregul segment de populaţie (54,17%) a declarat că în cursul 
ultimei săptămâni (faţă de perioada de desfăşurare a interviului) a lucrat pentru salariu sau 
alte venituri în bani ori în natură; aproape toţi, însă (99,4% ), fără un contract de muncă. 
Aproape două treimi dintre cei care au declarat că au lucrat (65,1%) sunt de gen masculin, 
fetele fiind probabil defavorizate pe piaţa forţei de muncă. 
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Concluzii  
 

 Participarea la învăţământul secundar superior 
 

  Rata brută de cuprindere şcolară în învăţământul secundar superior, în perioada de 
referinţă a prezentului Raport (anii 2010 şi 2011), se situa la aproximativ 97-98%, cu 
unele diferenţe între băieţi si fete, în avantajul celor dintâi, situate, însă, între limite 
acceptabile (valorile IPG sunt de 0,98-0,99). 

  Disparităţi importante se manifestă între mediul urban şi rural, diferenţele ajungând la 
27-28 p.p., ceea ce evidenţiază faptul că o proporţie importantă a segmentului de 
tineri din zonele rurale nu frecventează învăţământul secundar superior.  

  Un decalaj important se înregistrează în ceea ce priveşte proporţia de cuprindere, pe 
vârste, şi anume între valorile corespunzătoare vârstelor de 15, 16 şi 17 ani, pe de o 
parte, şi cea specifică vârstei de 18 ani, pe de altă parte. Aceasta este consecinţa 
faptului că în perioada analizată o parte dintre copii îşi încheiau studiile secundare la 
absolvirea învăţământului profesional, respectiv la o vârstă sub 18 ani.  

  Proporţia de cuprindere în învăţământ (indiferent de nivel) a copiilor de 15-18 ani 
evidenţiază, de asemenea, o anumită diferenţă între segmentele de populaţie 
masculină şi feminină, la toate vârstele. La 15 şi 16 ani un uşor avantaj deţin băieţii 
(IPG situându-se între limite acceptabile), iar la 17, 18 şi peste 18 ani ascendentul 
este deţinut de fete (valorile IPG situate între 1,04 şi 1,24 reflectă importante 
inegalităţi de gen). 

  Inegalităţile de gen în favoarea fetelor sunt evidenţiate şi de rata netă ajustată de 
cuprindere în învăţământul secundar, calculată atât pe ansamblul populaţiei în vârstă 
de 15-18 ani, cât şi pe vârste (valorile IPG se situează în afara limitelor parităţii de 
gen, oscilând între 1,04-1,08). 

  Rata netă ajustată de cuprindere şcolară permite identificarea unor disparităţi privind 
participarea la educaţia de nivel secundar superior şi între diferitele regiuni de 
dezvoltare, diferenţele ajungând până la 23-26 p.p. Valoarea cea mai scăzută a 
indicatorului este înregistrată în Regiunea Nord-Est, regiune cu nivel mai redus de 
dezvoltare economică, iar cea mai ridicată în Regiunea Bucureşti-Ilfov, cu cel mai 
înalt nivel de dezvoltare. 

  Diferenţele de gen, în plan regional, sunt evidenţiate de cei mai mulţi dintre indicatorii 
de evaluare ai participării la educaţie. În toate cele 8 Regiuni şi pe întreaga perioadă 
de referinţă, diferenţele se manifestă constant în favoarea fetelor, IPG plasându-se, 
în cazul unora dintre acestea, în afara limitelor acceptabile (Regiunile Nord-Est, 
Bucureşti-Ilfov, Vest şi Centru cu valori ale IPG de peste 1,03).  

 
 Participarea la învăţământul profesional 

 
  Participarea la învăţământul profesional în ultimii 10 ani (evaluată prin rata brută 

de cuprindere) a fost influenţată major de măsurile de politică educaţională în 
domeniu: înfiinţarea Şcolilor de Arte şi Meserii în anul 2003 a condus la creşterea 
uşoară a ratei de cuprindere, cu aproximativ 2 p.p., ajungând la 27-28%, 
desfiinţarea acestora în 2009 şi intrarea în lichidare aducând valoarea 
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indicatorului la 1,8% în anul şcolar 2010/2011. Ca urmare a măsurilor din ultimii 
ani, menite să promoveze învăţământul profesional, rata de cuprindere se ridică 
în 2011/2012 la 3%, continuând probabil sensul ascendent în anii următori. 

  Rata specifică de cuprindere, pe vârste, a urmat trendul descendent înregistrat 
pe ansamblul populaţiei. 

  Rata de tranziţie în învăţământul profesional a fost, de asemenea, constant 
descendentă, începând, în special, din anul 2006/2007, cu o scădere bruscă în 
momentul intrării în desfiinţare a SAM-urilor în anul şcolar. În 2012/2013, nivelul 
indicatorului ajunge la 4,5 %, ca urmare a măsurilor de revigorare a acestei rute 
de formare. Observăm, de asemenea, că în învăţământul profesional ratele de 
tranziţie au fost constant mai ridicate în cazul populaţiei masculine. 

  Rata abandonului şcolar a înregistrat constant valorile cele mai ridicate, 
comparativ cu celelalte niveluri de învăţământ. În perioada 2006-2009 aceasta se 
situa la peste 8%, în 2010/2011, după anunţarea măsurilor de lichidare, ajunge la 
aproape 20%, iar la finalul anului 2011/2012, când în Şcolile de Arte şi Meserii 
mai erau cuprinşi numai elevii din anul de completare, la  30,4% (3,8 mii elevi). O 
parte semnificativă dintre aceştia (2,4 mii elevi) şi-au continuat, însă, studiile în 
învăţământului liceal.  

  Transferul unora dintre elevi din SAM în învăţământul liceal a produs efecte la 
nivelul ratei de abandon specifice liceului: aceasta aproape s-a dublat în anul 
2011/2012, comparativ cu 2009/2010 – 3,8% faţă de 2,2%. Cea mai ridicată rată 
corespunde filierei tehnologice, către care s-au orientat elevii din SAM sau care 
doreau să frecventeze învăţământul profesional: 5,3%, faţă de 2,1% în cazul 
filierei teoretice, respectiv 1% la filiera vocaţională. 

 Copiii de vârsta învăţământului secundar superior în afara sistemului de 
educaţie  

 
  În anii şcolari 2010/2011 şi 2011/2012, un număr de 183 mii, respectiv 174 mii de 

copii se aflau în afara sistemului de învăţământ, ceea ce reprezintă 19% din 
populaţia de 15-18 ani. Se manifestă, de asemenea, importante disparităţi de gen 
în favoarea fetelor (valorile IPG sunt de 0,93 şi 0,95 în cei doi ani analizaţi). 

  Diferenţele între fete şi băieţi se înregistrează la fiecare vârstă: proporţiile 
băieţilor care nu frecventează şcoala sunt mai mici decât în cazul fetelor la 
vârstele de 15 şi, în special, 16 ani şi semnificativ mai ridicate la 17 şi 18 ani. 
Proporţia fetelor care nu au finalizat învăţământul obligatoriu de 10 ani în 
perioada respectivă este, astfel, mai mare decât în cazul băieţilor; este însă mai 
redusă proporţia celor care nu continuă studiile în liceu, comparativ cu populaţia 
masculină. 

  Segmentul de populaţie de vârstă corespunzătoare învăţământului secundar 
superior care prezintă riscul cel mai ridicat privind participarea la educaţie este 
reprezentat de copiii din mediul rural. Ratele repetenţiei  în anul şcolar 
2011/2012, pentru clasele IX, X şi XII, erau cu peste 40% mai mari în cazul 
populaţiei elevilor din mediul rural, comparativ cu cei din urban. Rata abandonului 
şcolar ilustrează, de asemenea, în acelaşi an, un risc crescut tot pentru elevii din 
zonele rurale: valoarea indicatorului este cu aproximativ 30% mai mare în cazul 
acestora faţă de cei din urban. 
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  Rata abandonului a evidenţiat şi prezenţa unor inegalităţi de gen. Diferenţele 
constatate între fete şi băieţi, de aproximativ 1 p.p., plasează fetele în poziţie de 
avantaj (IPG are valori de 0,73-0,75 care semnifică disparităţi importante).  

  Rata abandonului în funcţie de cele două criterii – mediu de rezidenţă şi gen – 
indică faptul (cel puţin pentru anul şcolar 2011/2012) că riscul cel mai mare de 
excluziune prin abandon este asociat băieţilor din mediul rural (6% în anul 
menţionat, comparativ cu 4,7% pentru băieţii din urban). 

 Caracteristici ale  copiilor de vârsta învăţământului secundar superior în 
afara sistemului de educaţie  

 
  La nivelul anului 2011, cea mai mare parte a populaţiei din afara sistemului de 

educaţie era în vârstă de 16 ani (aproape 85%), iar aproximativ 81% finalizaseră cel 
mult nivelul gimnazial. Această situaţie semnifică faptul că o proporţie importantă din 
populaţia de 15-18 ani necuprinsă în sistemul de învăţământ a fost supusă riscului 
excluziunii de la educaţie înainte sau cel mult la absolvirea gimnaziului. 

  Distribuţia tuturor copiilor din afara şcolii, indiferent de vârstă, pe medii de rezidenţă, 
este echilibrată - 49,2% locuieşte în mediul rural, iar 50,8% în mediul urban. Totuşi, 
toţi tinerii în vârstă de 15 şi 16 ani care nu sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ, 
intervievaţi în cadrul Anchetei asupra bugetelor de familie – 2011, locuiesc în mediul 
rural.  

  Proporţia de aproape 20% a copiilor de etnie romă în segmentul populaţiei de 15-18 
ani din afara sistemului de învăţământ reflectă situaţia defavorizată a acestora sub 
aspectul educaţiei, luând în considerare că romii reprezintă, conform ultimului 
Recensământ, 4,3% din populaţia totală a României. 

  Principalele ocupaţii ale persoanelor de 15-18 ani care se află în afara şcolii sunt: 
lucrător familial neremunerat - aproximativ 23%, şomeri - aproape 20% (majoritatea 
în vârstă de 17-18 ani) sau lucrători pe cont propriu în agricultură (19,5%).  

  Peste jumătate dintre copiii din afara şcolii intervievaţi au lucrat în cursul ultimei 
săptămâni, aproape două treimi fiind de gen masculin. Mai mult de 99% dintre 
aceştia au lucrat, însă, fără contract de muncă. 
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Recomandări 
 
Dimensiunea fenomenului de excludere din sistemul de educaţie (prin neşcolarizare sau 
abandon şcolar) în învăţământul secundar superior este îngrijorătoare şi trebuie să se afle 
printre priorităţile de politici ale Ministerului Educaţiei Naţionale în viitorul apropiat, atât din 
perspectiva învăţământului obligatoriu (la finalul clasei a X-a), cât şi din perspectiva 
generalizării învăţământului liceal sau profesional de trei ani.  
 
Susţinerea unor programe la nivel naţional pentru prevenirea abandonului şcolar în 
învăţământul secundar superior, dublate de măsuri de susţinere de continuare a studiilor 
după clasa a VIII-a în cazul copiilor cu oportunităţi reduse, pot conduce în mod direct la 
diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a sistemului de educaţie (tineri din grupa 
de vârstă 18-24 ani care nu au finalizat cel puţin învăţământul obligatoriu). România şi-a 
asumat o ţintă ambiţioasă de reducere a valorii acestui indicator la 11,3% până în anul 2020 
şi măsurile în această arie trebuie să continue şi să dezvolte intervenţiile susţinute în 
nivelurile inferioare de învăţământ (ante şi preşcolar, primar, gimnazial).  
 
Ca orientare generală, se urmăreşte inversarea raportului actual între ponderea locurilor la 
liceele teoretice şi vocaţionale (60%) şi la liceele tehnologice (40%). Sistemul de educaţie 
trebuie însă să clarifice rolul şi statutul învăţământului profesional şi tehnic (oferit în 
cadrul programelor de studii ale şcolilor profesionale şi ale liceelor tehnologice) şi să 
promoveze mecanisme şi instrumente mai clare de adaptare a reţelei şi ofertei şcolare la 
realităţile pieţei muncii şi de implicare a angajatorilor.  Numai în aceste condiţii va putea fi 
estimată în mod fundamentat proporţia adecvată între învăţământul teoretic şi cel 
profesional/tehnologic în învăţământul secundar superior şi oferta de formare iniţială pentru 
diferite calificări ce presupun studii medii. 
 
În condiţiile în care participarea la învăţământul secundar superior prezintă, în continuare, 
disparităţi importante pe medii de rezidenţă, în defavoarea mediului rural, este nevoie de 
noi programe de sprijin pentru segmentului de tineri din această zonă, atât de prevenire, cât 
şi de intervenţie pentru reîntoarcerea la şcoală. Aceste măsuri pot viza, cu prioritate, 
anumite regiuni de dezvoltare, unde rata netă ajustată de cuprindere şcolară înregistrează 
cele mai scăzute valori (N-E, S, S-V). 
Măsurile privind creşterea calităţii trebuie, de asemenea, să urmărească în mod sistematic 
atât unităţile de învăţământ de nivel secundar superior din mediul rural (ţinând cont, de 
exemplu, de faptul că rata repetenţiei este mult mai ridicată în cazul populaţiei elevilor din 
mediul rural, comparativ cu cei din urban), cât şi toate unităţile care şcolarizează un număr 
mare de copii cu oportunităţi reduse: copii care provin din familii foarte sărace, copii de 
etnie romă, copii cu cerinţe educaţionale speciale.  
 
Măsurile de intervenţie trebuie să ţină cont şi de faptul că riscul cel mai mare de excluziune 
prin abandon este asociat băieţilor din mediul rural, această categorie fiind, în prezent, 
insuficient ţintită în mod focalizat de politici educaţionale. 
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ANEXĂ 
 

Tabel a- 1. Rata brută de cuprindere şcolară în învăţământul secundar superior, pe medii de 
rezidenţă şi sexe 

 2010/2011 2011/2012 
Masculin 97.7 98.8    
Feminin 95.6   97.6 
IPG 0,98 0,99 
Urban 111.0 112.3 
Rural 82.6 85.0 
Total 96.7  98.3 

Observaţie: În calcularea datelor pe medii de rezidenţă nu au fost luaţi în considerare elevii străini. 
Sursa: INS. 

Tabel a- 2. Rata brută de cuprindere şcolară în învăţământul secundar superior, pe grupe de 
vârstă şi sexe 

 14 ani 15-18 ani 18+ Total 
 2010/2011 
Masculin 2.2 71.5 24.0 97.7 
Feminin 2.7 74.0 18.9 95.6 
Total 2.4 72.7 21.6 96.7 
 2011/2012 
Masculin 4.8  73.0  21.0 98.8 
Feminin 5.7  75.3  16.6 97.6 
Total 5.3  74.1 18.9 98.3 

Observaţie: Procentele sunt calculate din populaţia în vârstă de 15-18 ani 
Sursa: INS. 

Tabel a- 3. Proporţia copiilor care frecventează şcoala, pe vârste şi niveluri de educaţie 

 Secundar 
inferior 

Secundar 
superior 

Post-
secundar 

Total Secundar 
inferior 

Secundar 
superior 

Post-
secundar 

Total 

 2010/2011 2011/2012 
Masculin 
15 15.9 74.3  90.2 12.5  77.5   90.0 
16 11.1 77.4  88.5 11.7 78.1   89.8 
17   74.4  74.4  73.3   73.3 
18  60.9 7.9 68.8  63.6  6.6  70.2  
19-21  24.6 32.0 56.6  22.7 30.9  53.6 
Feminin 
15 11.8 78.2  90.0 8.8  80.8   89.6 
16 6.1 79.6  85.7 6.3 80.5   86.8
17   77.2  77.2  76.2   76.2
18  62.1 12.2 74.3  64.3 9.9  74.2
19-21  19,3 49.3 68.6  17.9 48.5 66.4
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 Secundar 
inferior 

Secundar 
superior 

Post-
secundar 

Total Secundar 
inferior 

Secundar 
superior 

Post-
secundar 

Total 

 2010/2011 2011/2012 
Total 
15 13.9 76.2  90.1 10.7 79.1   89.8
16 8.7 78.4  87.1 9.0 79.3   88.3
17   75.8  75.8  74.7   74.7 
18   61.5 10.0 71.5  63.9 8.2 72.1 
19-21  22.0 40.5 62.5  20.4 39.5  59.9

Sursa: INS. 

Tabel a- 4. Rata netă ajustată de cuprindere în învăţământul secundar superior, pe regiuni şi 
sexe 

 Masculin Feminin Total IPG 
2010/2011 73.6  77.3 75.4  1,05 
Regiuni 
Nord-Est 65.4 70.5 67.9 1,08 
Sud-Est Dobrogea 68.3 70.3 69.3 1,03 
Sud Muntenia 70.3 71.3 70.8 1,01 
Sud-Vest Oltenia 74.1 74.8 74.5 1,01 
Vest 73.8 75.4 74.6 1,02 
Nord-Vest 72.8 75.0 73.9 1,03 
Centru 70.2 71.7 70.9 1,02 
Bucureşti-Ilfov 88.4 93.8 91.0 1,06 
 
2011/2012 74.7 77.9 76.2 1,04 
Regiuni 
Nord-Est 73.0 71.5 69.1 0,98 
Sud-Est Dobrogea 71.1 72.0 71.6 1,01 
Sud Muntenia 71.3 71.5 71.4 1,00 
Sud-Vest Oltenia 75.7 76.3 76.0 1,01 
Vest 74.9 78.3 76.6 1,05 
Nord-Vest 73.6 75.7 74.7 1,03 
Centru 70.5 73.5 72.0 1,04 
Bucureşti-Ilfov 93.2 96.3 94.7 1,03 

Observaţie: În calcularea ratei nete ajustate sunt luaţi în considerare atât elevii din învăţământul secundar 
superior, cât şi din învăţământul post-secundar (postliceal şi superior). 
Sursa: INS. 
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Tabel a- 5. Rata netă ajustată de cuprindere în învăţământul secundar superior, pe vârste şi 
sexe 

 Masculin Feminin Total 

Vârsta Rata netă 
ajustată 

Număr 
copii 

Rata netă 
ajustată 

Număr 
copii 

Rata netă 
ajustată 

Număr 
copii 

2010/2011 
15 ani 74.3 84599 78.2 84672 76.2 169271
16 ani 77.4 93628 79.6 91834 78.4 185462
17 ani 74.4 90138 77.2 89668 75.8 179806
18 ani 68.8 90114 74.3 93106 71.5 183220
2011/2012 
15 ani 77.5 88553 80.8 87762 79.1  176315
16 ani 78.1 88769 80.5 86996 79.3  175765
17 ani 73.3  88599 76.2 87829 74.7  176428
18 ani 70.2  84815 74.2 85948 72.1  170763

Observaţie: În calcularea ratei nete ajustate sunt luaţi în considerare atât elevii din învăţământul secundar 
superior cât şi din învăţământul post-secundar (postliceal şi superior). 
Sursa: INS. 

Tabel a- 6. Proporţia copiilor de vârsta învăţământului secundar superior în afara sistemului de 
educaţie, pe vârste şi sexe 

Masculin Feminin Total Anul Vârsta 
% Număr % Număr % Număr 

15 9.8 11139 10.0 10822 9.9 21961
16 11.5 13935 14.3 16481 12.9 30416
17 25.6 31044 22.8 26438 24.2 57482

2010/2011 

18 31.2 40871 25.7 32204 28.5 73075
 Total 19.9 96989 18.5 85945 19.2 182934

15 10.0 11468 10.4 11293 10.2 22761
16 10.2 11535 13.2 14323 11.7  25858
17 26.7  32229 23.8 27390 25.3  59619

2011/2012 

18 29.8  36069 25.8 29874 27.9  65943
 Total 19.4  91301 18.5 82880 19.0  540049

Observaţie: În proporţia copiilor de vârsta învăţământului secundar superior în afara şcolii nu sunt incluşi copiii de 
această vârstă care frecventează învăţământul postsecundar sau învăţământul secundar inferior. 
Sursa: INS. 

Tabel a- 7. Rata de tranziţie de la învăţământul secundar inferior la învăţământul secundar 
superior, pe sexe 

Anul Masculin Feminin Total IPG 
2010/2011 92,8 93,2 93,0 1.00 
2011/2012 91.8 92.6 92.2 1,01 

Observaţie: În contextul aplicării măsurii de creştere a cifrei de şcolarizare în învăţământul liceal, ca urmare a 
preluării locurilor din cadrul Şcolilor de Arte şi Meserii, începând din anul şcolar 2009/2010 nu au fost făcute 
înscrieri în clasa a IX-a SAM, acestea intrând în lichidare.  
Sursa: INS. 
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Tabel a- 8. Rata repetenţiei în învăţământul secundar superior, pe clase şi mediu de  rezidenţă 

Clase Anul Mediul de 
rezidenţă IX X XI XII 

2010/2011 Urban 1.6 0.6 0.4 0.2 
 Rural 1.6 0.6 0.3 0.2 
 Total 1.8 0.6 0.5 0.3 
2011/2012 Urban 2.3 1.5 0.4 0.4 
 Rural 3.2 2.2 0.5 0.6 
 Total 2.4 1.6 0.4 0.4 

Observaţie: Datele pe medii de rezidenţă prezintă situaţia în funcţie de zonele în care sunt plasate unităţile de 
învăţământ (U/R) şi nu de mediul în care domiciliază elevii. 
Sursa: INS. 

Tabel a- 9. Rata abandonului şcolar în învăţământul secundar superior, pe medii de rezidenţă 
şi sexe 

An Mediul de 
rezidenţă 

Masculin Feminin Total 

Urban 4.8 3.6 4.2 
Rural 4.4 3.2 3.9 

2010/2011 

Total 4.8 3.5 4.2 
Urban 4.7 3.5 4.1 
Rural 6 4.4 5.3 

2011/2012 

Total 4.8 3.6 4.2 

Observaţie: Datele pe medii de rezidenţă prezintă situaţia în funcţie de zonele în care sunt plasate unităţile de 
învăţământ (U/R) şi nu de mediul în care domiciliază elevii. 
Sursa: INS. 

Tabel a- 10. Rata abandonului şcolar în învăţământul secundar superior, pe clase şi mediu de  
rezidenţă 

Clase Anul Mediul de 
rezidenţă IX X XI XII 

2010/2011 Urban 4.5 2.8 5.1 4.9 
 Rural 2.1 2.3 2.5 1.3 
 Total 4.3 2.5 5.0 4.7 
2011/2012 Urban 4.1 2.7 4.5 4.2 
 Rural 5.1 3.3 2.3 5.8 
 Total 4.2 2.7 6.1 4.3 

Observaţie: Datele pe medii de rezidenţă prezintă situaţia în funcţie de zonele în care sunt plasate unităţile de 
învăţământ (U/R) şi nu de mediul în care domiciliază elevii. 
Sursa: INS. 
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Tabel a- 11. Populaţia cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care a finalizat cel puţin învăţământul 
secundar superior (%) 

geo\time 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
EU (28 countries) : 65,9 67,2 68,3 69,4 70 70,7 71,4 72 72,7 73,4 74,2 
EU (27 countries) 64,9 65,8 67,2 68,3 69,3 69,9 70,7 71,4 72 72,6 73,3 74,2 
Euro area (17 
countries) 

60,7 61,5 62,7 63,9 65 65,5 66,4 67,2 67,8 68,4 69,3 70,1 

Belgium 59,5 60,8 62 64,3 66,1 66,9 68 69,6 70,6 70,5 71,3 71,6 
Bulgaria 71 71,6 71,2 71,7 72,5 75,5 77,4 77,5 77,9 79,4 80 81 
Czech Republic 86,3 87,9 88,5 89,1 89,9 90,3 90,5 90,9 91,4 91,9 92,3 92,5 
Denmark 80,7 81,1 80,5 81,2 81 81,6 74,3 73,8 74,8 75,6 76,9 77,9 
Germany 82,5 83 83,5 83,9 83,1 83,2 84,4 85,3 85,5 85,8 86,3 86,3 
Estonia 87,1 87,6 88,5 88,9 89,1 88,5 89,1 88,5 88,9 89,2 88,9 89,8 
Ireland 59,2 60,3 62,2 63 65,2 66,6 68,1 70 71,1 72,8 73,6 74,6 
Greece 52,1 53,9 55,7 59 60 59 59,8 61,1 61,2 62,5 64,5 65,7 
Spain 40,4 41,7 43,2 45 48,5 49,4 50,4 51 51,5 52,6 53,8 54,4 
France 63,2 64,1 65,2 65,9 66,7 67,3 68,5 69,6 70,2 70,8 71,6 72,5 
Croatia : 70,4 70 71,2 72,8 74,1 75,3 75,9 76,8 76,7 77,3 79,3 
Italy 43 44,1 46,4 48,6 50,1 51,3 52,3 53,3 54,3 55,2 56 57,2 
Cyprus 62,9 65,1 64,7 64,4 66,6 69,5 72,1 73,1 72,3 74 75,2 77,4 
Latvia 79,6 82,2 83,2 84,6 84,5 84,5 85 85,8 86,8 88,5 87,9 89,1 
Lithuania 84,2 84,9 86,1 86,6 87,6 88,3 88,9 90,6 91,3 91,9 92,9 93,3 
Luxembourg 59,2 61,6 59,1 63,2 65,9 65,5 65,7 67,9 77,3 77,7 77,3 78,3 
Hungary 70 71,4 74,1 75,3 76,4 78,1 79,2 79,7 80,6 81,3 81,8 82,1 
Malta 19,3 18,4 19,8 23,6 29,4 31,1 32,3 34 34,4 35,2 38,1 38,1 
Netherlands 66,9 67,8 69,2 70,9 71,8 72,4 73,2 73,3 73,4 72,3 72,3 73,4 
Austria 77,5 78,3 79 80,2 80,6 80,3 80,1 81 81,9 82,5 82,5 83,1 
Poland 80,2 80,9 82,3 83,6 84,8 85,8 86,3 87,1 88 88,5 88,9 89,6 
Portugal 20,2 20,7 22,8 25,2 26,5 27,6 27,5 28,2 29,9 31,9 35 37,6 
Romania 70,6 71,1 70,5 71,5 73,1 74,2 75 75,3 74,7 74,3 74,9 75,9 
Slovenia 75,8 77 78,1 79,7 80,3 81,6 81,8 82 83,3 83,3 84,5 85 
Slovakia 85,1 86 86,7 87 87,9 88,8 89,1 89,9 90,9 91 91,3 91,7 
Finland 73,8 75 76 77,6 78,8 79,6 80,5 81,1 82 83 83,7 84,8 
Sweden 80,5 81,4 82,1 82,9 83,6 78,9 79,4 80 80,7 81,2 81,6 82,4 
United Kingdom 64,6 66,3 70,2 70,7 71,8 72,7 73,4 73,4 74,6 76,1 76,4 77,9 
Iceland 56,3 58,7 59,6 61 62,9 63,3 63,9 64,1 65,9 66,5 70,7 71 
Norway 85,7 85,8 86,4 87,4 88,2 78,5 78,7 80 80,5 80,9 81,3 82,1 
Switzerland 82 82,4 81,9 82,5 83 85,2 86 86,8 86,9 85,8 85,6 86,3 
Former Yugoslav 
Republic of 
Macedonia, the 

: : : : : 57,6 60,5 59,2 61,2 62,5 63,7 64,9 

Turkey : : : : : 26,1 26,6 27,4 28,2 28,4 29,2 30,9 

Sursa: Eurostat 2014 
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Tabel a- 12. Populaţia cu vârsta cuprinsă între 20-24 ani care a finalizat cel puţin învăţământul 
secundar superior, pe sexe (%) 

Total             
geo\time 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
EU (28 
countries) 

: 76,8 77,2 77,4 77,6 78,1 78,3 78,6 78,8 79,2 79,6 80,3 

EU (27 
countries) 

76,6 76,7 77,1 77,2 77,4 77,9 78,1 78,5 78,6 79 79,5 80,1 

Euro area (17 
countries) 

73,2 73,4 73,8 74,2 74,2 74,6 75 75,6 75,7 76,2 76,9 77,7 

Belgium 81,7 81,6 81,2 81,8 81,8 82,4 82,6 82,2 83,3 82,5 81,6 82,8 
Bulgaria 78,1 77,4 76,3 76,1 76,5 80,5 83,3 83,7 83,7 84,4 86,7 85,8 
Czech 
Republic 

90,6 92,2 92,1 91,4 91,2 91,8 91,8 91,6 91,9 91,9 91,7 90,9 

Denmark 78,4 78,6 76,2 76,2 77,1 77,4 69,4 68,9 69,9 68,6 70 72 
Germany 73,6 73,3 72,5 72,8 71,4 71,9 72,9 74,1 73,7 74,4 75,3 75,6 
Estonia 79,8 81,4 81,5 80,3 82,6 82 80,9 82,2 82,3 83,2 82,6 81,3 
Ireland 83,9 84 85,1 85,3 85,8 85,8 86,8 87,7 86,4 86,3 86,7 87,2 
Greece 80,2 81,1 81,7 83 84,1 81 82,1 82,1 82,2 83,4 83,6 85,4 
Spain 65 63,7 62,2 61,2 61,8 61,6 61,1 60 59,9 61,2 61,7 62,8 
France 81,8 81,7 82,8 82,9 83,3 83,2 82,4 83,8 83,6 83,2 83,9 84,4 
Croatia : 90,6 91 93,5 93,8 94,6 95,3 95,4 95,2 95,7 95,6 94,8 
Italy 67,9 69,6 71 72,8 73,4 75,5 76,3 76,5 76,3 76,3 76,9 77,6 
Cyprus 80,5 83,5 79,5 77,6 80,4 83,7 85,8 85,1 87,3 86,2 87,6 87,8 
Latvia 71,7 77,1 75,4 79,5 79,8 81 80,2 80 80,5 79,9 80,6 84,1 
Lithuania 80,5 81,3 84,2 85 87,8 88,2 89 89,1 86,9 87 87,7 89,3 
Luxembourg 68 69,8 72,7 72,5 71,1 69,3 70,9 72,8 76,8 73,4 73,3 71,5 
Hungary 84,7 85,9 84,7 83,5 83,4 82,9 84 83,6 84 84 83,3 83,5 
Malta 40,1 39 45,1 51 58,8 57,9 64,3 64,6 67,5 70,7 73,9 73,6 
Netherlands 72,7 73,1 75 75 75,6 74,7 76,2 76,2 76,6 77,6 78,2 79 
Austria 85,1 85,3 84,2 85,8 85,9 85,8 84,1 84,5 86 85,6 85,4 86,6 
Poland 89,7 89,2 90,3 90,9 91,1 91,7 91,6 91,3 91,3 91 90,1 89,8 
Portugal 44,4 44,4 47,9 49,6 49 49,6 53,4 54,3 55,5 58,7 64,4 67,5 
Romania 77,3 76,3 75 75,3 76 77,2 77,4 78,3 78,3 78,2 79,6 79,6 
Slovenia 88,2 90,7 90,8 90,5 90,5 89,4 91,5 90,2 89,4 89,1 90,1 90,1 
Slovakia 94,4 94,5 94,1 91,7 91,8 91,5 91,3 92,3 93,3 93,2 93,3 92,7 
Finland 86,1 85,8 85,3 84,5 83,4 84,7 86,5 86,2 85,1 84,2 85,4 86,3 
Sweden 85,5 86,7 85,8 86 87,5 86,2 86,5 86,7 87,6 87,2 87,2 86,4 
United 
Kingdom 

76,9 77,1 78,6 77 78,1 78,8 78,1 78,2 79,3 80,4 80,1 81,8 

Iceland 46,1 48,5 51,2 51,7 50,8 49,3 52,9 53,6 53,6 53,4 56,9 58,3 
Norway 96,2 94,8 93,7 95,1 96,2 68,6 67,9 70,1 69,7 71,1 71,2 71,3 
Switzerland 80,4 79,4 77,5 78,7 78,3 78,1 81,2 82,6 79 82,3 83 84,3 
Former 
Yugoslav 
Republic of 
Macedonia, the 

: : : : : 75,8 79,2 79,7 81,9 82,8 85,3 87,1 

Turkey : : : : : 46 47,7 48,9 50 51,1 52,6 54 

Sursa: Eurostat 2014 
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