
MECANISMUL DE AVERTIZARE TIMPURIE ÎN EDUCAȚIE: 
UN RĂSPUNS EFICIENT PENTRU PREVENIREA 

ABANDONULUI ȘCOLAR ÎN ROMÂNIA

România este una dintre țările Uniunii 
Europene cele mai afectate de părăsirea 
timpurie a școlii, cu o medie națională 
alarmantă de 15,3%, respectiv 23,2% 
în zonele rurale, conform datelor 
raportate în 2021. Amplificarea 
decalajelor de învățare pentru elevii 
vulnerabili cauzată de pandemie va 
determina o rată mai mare de abandon 
școlar, cu consecințe semnificative 
la nivelul societății și al individului, 
precum creșterea șomajului, sărăcia, 
veniturile scăzute pe parcursul vieții și, 
în cele din urmă, excluziunea socială. 

Mai mult, părăsirea timpurie a școlii 
afectează în principal elevii din 
comunitățile rurale vulnerabile, familiile 
cu venituri mici, elevii romi și copiii cu 
nevoi educaționale speciale. Dezvoltarea 
și extinderea unui sistem de avertizare și 
intervenție timpurie, axat pe copiii în risc 
de abandon sau din afara sistemului de 
învățământ, a reprezentat o prioritate 
pentru factorii de decizie din România. 

În parteneriat cu Ministerul Educației 
din România și DG REFORM, Banca 
Mondială a dezvoltat și pilotat 
Mecanismul de Avertizare Timpurie 
în Educație (MATE) pentru a identifica, 
sprijini și urmări la nivel individual 
elevii în risc de abandon școlar și a 
aborda astfel părăsirea timpurie a școlii 
și inegalitatea în România.  

În urma dezvoltării și pilotării MATE, 
care include și un modul de date pentru 
a sprijini colectarea de informații 
privind elevii aflați în situații de risc, 

mecanismul este acum tradus într-un 
program național la scară largă, care 
va fi implementat în școli.

Rezultatele și recomandările formulate 
au oferit dovezi Ministerului Educației 
pentru scalarea și corelarea politicilor 
publice din educație cu finanțarea 
națională și europeană. Oferirea de 
șanse egale și educație de calitate 
tuturor în România este strâns legată 
de abordarea pierderilor de învățare și 
construirea unor sisteme de educație 
reziliente în contextul post-Covid.
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- AGENDA -

09:00-09:30 Înregistrare on-site Biblioteca Centrală Universitară București

09:30-09.50 INTRODUCERE

Cătălin Păuna
Country Lead Economist, Banca Mondială

Anca Nedelcu
Specialist Senior Educație, Banca Mondială
MODERATOR EVENIMENT

09:50-10:10

Sprijinirea țărilor UE pentru a oferi șanse egale copiilor 
Sesiunea va prezenta viziunea comună de a oferi tuturor copiilor o educație de 
calitate, precum și recomandări de politici pentru consolidarea potențialului 
sistemelor de educație și formare din statele membre ale Uniunii Europene.

Raluca Painter
Head of Unit, DG Reform, Comisia Europeană

10:10-10:30

Restabilirea accesului la educație pentru elevii vulnerabili 
Sesiunea prezintă răspunsul României privind atenuarea impactului COVID-19 
asupra echității și incluziunii elevilor, cu accent pe elevii vulnerabili în era 
post-pandemie: crearea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație. 

Bogdan Cristescu
Secretar de Stat, Ministerul Educației

10:30-10:50
Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație
Sesiunea va prezenta conceptul Mecanismului de Avertizare Timpurie în 
Educație și principalele componente ale sistemului MATE. 

Alina Sava
Specialist Senior Educație, Banca Mondială
Florin Popa
Policy Officer, DG Reform, Comisia Europeană

10:50-11:40

PANEL:

Mecanismul de Avertizare timpurie și intervenții complementare pentru o 
mai bună învățare

Această sesiune prezintă dezvoltarea mecanismului de avertizare timpurie 
pentru prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, precum 
și unele parteneriate și intervenții complementare pentru îmbunătățirea 
învățării. Sesiunea va aborda dezvoltarea cadrelor didactice și a abilităților 
socio-emoționale ale elevilor dezavantajați și va detalia cadrul de monitorizare 
a segregării școlare (dezvoltat de Ministerul Educației cu sprijinul UNICEF).

Sesiune de întrebări și răspunsuri

MODERATOR: 
Florin Popa
Policy Officer, DG Reform, Comisia Europeană

VORBITORI:
Alina Sava
Specialist Senior Educație, Banca Mondială
Bogdan Cristescu
Secretar de Stat, Ministerul Educației
Manuela Stănculescu
Specialist Senior Protecție Socială, Banca Mondială
Luminița Costache
Specialist Senior Educație, UNICEF România
Anca Nedelcu
Specialist Senior Educație, Banca Mondială

11:40-12:00 Pauză de cafea



12:00- 12:50

PANEL: 

Mecanismul de Avertizare Timpurie în România: Rezultatele pilotului, date, 
monitorizare și evaluare

Sesiunea va prezenta rezultatele exercițiului de pilotare MATE și 
care sunt următorii pași, precum și avantajele și lecțiile învățate în 
procesul de colectare a datelor, monitorizare, evaluare și raportare. 
Elevii își vor împărtăși poveștile și opiniile cu privire la efectele diferitelor 
intervenții de care au beneficiat.

Sesiune de întrebări și răspunsuri

MODERATOR: 
Anca Nedelcu
Specialist Senior Educație, Banca Mondială

VORBITORI:
Simona Tănase
Manager Proiect, Ministerul Educației
Daniel Bojte 
Expert Dezvoltare Digitală, Banca Mondială
Mirela Alexandru
Cercetător Educație, Banca Mondială
Inspectori, profesori, elevi

12:50-13:00 CUVÂNT DE ÎNCHIDERE
Anca Nedelcu
Specialist Senior Educație, Banca Mondială

13:00-14:00 Prânz



- VORBITORI -

RALUCA PAINTER

DG REFORM 

BOGDAN CRISTESCU

MINISTERUL EDUCAȚIEI

CĂTĂLIN PĂUNA

BANCA MONDIALĂ

FLORIN POPA

DG REFORM

ALINA SAVA

BANCA MONDIALĂ
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