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Cartografierea situației copiilor străini în sistemul de învățământ din 
regiunea București-Ilfov - Repere statistice și o scurtă prezentare, în 
cadrul proiectului “Integrarea RTT cu ședere legală în România prin 

Educație și Sănătate” 
 

 
 

Copiii învață ceea ce trăiesc 
(Dorothy Law Nolte) 

Dacă trăiesc în critică și cicăleală, copiii învață să condamne. 
Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învață să fie agresivi. 

Dacă trăiesc în teamă, copiii învaţă sa fie anxiosi. 
Dacă trăiesc înconjuraţi de milă, copiii învaţă autocompătimirea. 

Dacă trăiesc înconjuraţi de ridicol, copiii învaţă să fie timizi. 
  Dacă trăiesc în gelozie, copiii învaţă să simtă invidia. 

  Dacă trăiesc în ruşine, copiii învaţş sş se simtă vinovaţi. 
  Dacă trăiesc în încurajare, copiii învaţă să fie încrezători. 

 Dacă trăiesc în toleranţă, copiii învaţă preţuirea. 
 Dacă trăiesc în acceptare, copiii învaţă să iubească. 

  Dacă trăiesc în aprobare, copiii învaţă să se placă pe sine. 
  Dacă trăiesc înconjurati de recunoaştere, copiii învaţă să aibă un ţel. 

  Dacă trăiesc împarţind cu ceilalti, copiii învaţă generozitatea. 
  Dacă trăiesc în onestitate, copiii învaţă respectul pentru adevăr. 

 Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învaţă să fie drepţi. 
  Dacă trăiesc în bunăvoinţă şi considertie, copiii învaţă respectul. 

  Dacă trăiesc în siguranţă, copiii învaţă să aibă încredere în ei şi în ceilalţi. 
  Dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă că e placut să trăieşti. 
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DESCRIERE PROIECT 
 
Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare este o organizaţie non-
guvernamentală specializată în derularea de proiecte în domeniul social, al imigratiei si 
integrării străinilor în România, al mobilitătii fortei de muncă în spatiul european, în domeniul 
educatiei şi promovării valorilor democratice. În aceste domenii Asociatia Novapolis, prin 
membri săi, a dezvoltat expertiză tehnică în cercetare, comunicare si relaţii publice, 
management de proiect, formare si activităti educative, implicare în proiecte de incluziune 
socială a străinilor. 
 

În perioada ianuarie - iunie 2013, Asociaţia Novapolis - Centrul de Analize şi Iniţiative pentru 
Dezvoltare în parteneriat cu Fundaţia ICAR au implementat proiectul „Integrarea RTT cu 
şedere legală în România prin Educaţie şi Sănătate”. Proiectul a fost finanţat prin Programul 
General “Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii” (ref: IF/11.02-02.02) al Uniunii 
Europene, gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală Afaceri 
Europene şi Relaţii Internaţionale, ca Autoritate Responsabilă, şi Inspectoratul General pentru 
Imigrări, ca Autoritate Contractantă. 
 

Obiectivul general al proiectului a fost de a susține integrarea socială a resortisanților țărilor 
terțe (RTT) cu drept de ședere legală în România prin asigurarea unei palete diverse de servicii 
în domeniul educațional și sanitar, cu focus principal pe copii și tineri și secundar pe adulți 
aparținători, din regiunea de maximă aglomerare a grupului, București-Ilfov. 
 

Beneficiarii direcţi ai proiectului au fost cetățenii din ţări terţe cu şedere legală pe teritoriul 
României, în special cei cu rezidenţa în regiunea Bucureşti-Ilfov.  
 

Activităţile principale ale proiectului au constat în: 
• Lansarea proiectului, realizarea și diseminarea materialelor informative și de prezentare a 
proiectului. 
•  Identificarea și selectarea a 20 de copii și 40 de adulți RTT cu ședere legală în România care să 
beneficieze de sprijin în cadrul proiectului. 
•  Cartografierea situației copiilor străini din sistemul de învățământ din București-Ilfov și 
desfășurarea de sesiuni de instruire generală în 10 instituții școlare cu un număr important de 
elevi străini. 
•  Implementarea unui modul de activități educative extrașcolare și nonformale pentru copiii 
RTT și elaborarea unui ghid de bune practici în lucrul cu copiii școlari și preșcolari străini. 
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• Oferirea de servicii medicale adaptate cultural pentru RTT minori și adulți cu ședere legală în 
România: consultații si tratamente, investigații și analize, eliberare de documente medicale, 
sesiuni de educație sanitară și profilaxie . 
•  Elaborarea și diseminarea unei broșuri cu rezultatele proiectului, în limbile română și engleză.  
•  Organizarea unui eveniment final de diseminare a rezultatelor proiectului. 

 
Printre rezultatele proiectului se numără și prezenta cartografiere a situației minorilor cetățeni 
ai țărilor terțe care sunt înrolați în sistemul de învățământ din regiunea București-Ilfov, pe cicluri 
de învățământ, în școli aparținând sectorului public sau din sectorul public.  
 
 

ASPECTE METODOLOGICE 
 
Scopul cartografierii realizate în cadrul proiectului a fost acela de a furniza cadrul de referinţă şi 
de a facilita documentarea privind situația elevilor străini din regiunea București-Ilfov.  Pornind 
de la această cunoaștere a fost posibilă pilotarea în unitățile cu un număr seminificativ de elevi 
străini a unor servicii educaționale adaptate care au fost oferite sub forma unor sesiuni de 
instruire generală despre imigrație și integrarea străinilor, diversitate, elemente de 
interculturalitate și anti-discriminare, toleranță și cum să construim o societate deschisă și 
primitoare pentru imigranți.  
 
Sesiunile de instruire generală, derulate în perioada de implementare a proiectului, au avut loc 
în următoarele 10 unități de învățământ din București-Ilfov: Școala și Grădiniția Semiluna, Liceul 
Internațional de Informatică, Școala gimnazială nr.32, Școala gimnazială nr.39, Lebanese 
Modern Progression School, International School for Primary Education, Școala Spectrum, 
Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”, Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”, Liceul George Călinescu. 
 
Pentru elaborarea cartografierii situației elevilor străini înrolați în unitățile învățământ din 
București-Ilfov au fost abordate peste 50 de unități de învățământ (public și privat) din regiunea 
București-Ilfov. Abordarea acestora s-a facut prin discuţie telefonică, pe email și prin stabilirea 
și realizarea de întrevederi și discuții față în față cu reprezentanți ai unităților de învățământ: 
profesori, colaboratori, consilieri educativi (circa 20 de întâlniri).  
 
Totodată, s-au trimis solicitări de date și informații către Inspectoratul General pentru Imigrări 
și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, iar culegerea de informații/ date statistice a 
avut în vedere următoarele: numărul copiilor străini, țările lor de provenientă, distribuție pe 
grupe de vârstă, baze de date cu unitățile de învățământ în care se află elevii străini din 
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regiunea București-Ilfov. Analiza este completată de alte documente și rapoarte în domeniu și 
de datele culese de la unitățile școlare din București care au fost abordate și cu care am 
discutat în scopul desfășurării sesiunilor de instruire generală privind imigrația și integrarea 
străinilor. 
 
 

 ACCESUL LA EDUCAȚIE ȘI INTEGRAREA IMIGRANȚILOR  
 

Imigrația legală și integrarea RTT constituie teme îndelung dezbătute la nivelul Uniunii 
Europene (UE), integrarea străinilor în societățile gazdă reprezentând nucleul politicilor în 
domeniul imigrației. Cunoașterea, promovarea reală a drepturilor fundamentale, 
nediscriminării și egalității de șanse pentru toți devin elemente extrem de importante pentru 
asigurarea unei bune integrări a cetățenilor țărilor terțe și pentru eforturile comune depuse de 
RTT și cetățenii țărilor UE pentru construcția de societăți deschise, responsabile și diverse. În 
același timp, procesul de integrare ca interacțiune a ambelor părți, presupune o abordare 
dinamică, de acomodare reciprocă, mijlocită în primul rând de instituții și de politici destinate în 
principal acestui scop, precum și de oportunitățile de integrare și serviciile pe care societatea 
gazdă le oferă străinilor cu ședere legală pe teritoriul său. 
 
Integrarea este un proces îndelungat care se bazează nu numai pe acţiunea susţinută a 
migranţilor după sosirea în ţara de destinaţie, ci şi pe deschiderea şi respectul populaţiei locale 
şi a autorităţilor faţă de noii veniţi. Toate acestea se traduc, mai ales, în Oportunități și Servicii 
adaptate și de calitate pentru străinii cu ședere legală pe teritoriul său. 
Astfel, integrarea creează comunităţi culturale şi etnice distincte de comunitatea din ţara gazdă, 
evită marginalizarea economică şi socială a imigranţilor, ajută la formarea noilor identităţi, la 
construirea unei istorii comune.  
 
Politicile eficiente de integrare trebuie să fie considerate prioritare pe agenda de migraţie a 
oricărui guvern, indiferent că se are în vedere şederea temporară a migranţilor sau stabilirea 
permanentă a acestora pe teritoriul ţării respective. Integrarea este esenţială pentru toate 
părţile interesate pentru a beneficia de migraţie şi de contribuţia pe care aceasta o aduce la 
securitatea, prosperitatea şi stabilitatea societăţii. 
 
Politicile eficiente de integrare vor permite guvernelor să se asigure că migranţii sunt capabili să 
interacţioneze în mod benefic pe perioada şederii lor temporare sau permanente şi că 
societatea gazdă se adaptează şi sprijină prezenţa lor. Acest grad de eficienţă este maxim acolo 
unde politicile de integrare sunt adaptate la circumstanţele relevante și caracteristicile specifice 
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ale țării în care aceste politici sunt dezvoltate. De exemplu, eficiența politicilor și practicilor de 
integrare a migranților crește dacă sunt luate în considerare nevoile specifice de integrare ale 
migranţilor pe categorii de vârstă, nivel de școlarizare, pe scopuri de ședere și altele de acest 
tip. În acest sens, pornind de la aceste premise putem sugera politici de integrare a imigranților 
în România care să fie îndreptate către grupul  migranțiilor membri de familie ai unui cetățean 
român și cei cu reunificare familială. 
 
Eforturile în domeniul educației sunt fundamentale pentru a pregăti imigranții, și în special pe 
descendenții acestora, să devină participanți mai activi și mai de succes în cadrul societății. 
Accesul la educație în mod egal cu cetățenii naționali și în mod nediscriminatoriu este o condiție 
esențială a unei bune integrări a resortisanților țărilor terțe cu drept de ședere legală în 
România. 
 
Studiile și cercetările desfășurate pe tema integrării străinilor în România, cum este cercetarea 
internațională MIPEX (Migrant Integration Policy Index)1 situează România pe utlimele locuri 
(poziția 26) în ceea ce privește sectorul educației. Conform MIPEX, România are ”politici bune 
care se focalizează pe nevoile specifice ale elevilor migranți dar care sunt subminate de accesul 
slab la sistemul educațional. Școlile sunt capabile într-o oarecare măsură să abordeze 
”problemele” lor, dar nu și oportunitățile pe care aceștia le aduc pentru toți elevii. Nu există 
susținere sistematică pentru combaterea unei potențiale segregări. Este puțin probabil ca elevii 
să întâlnească diversitate culturală în ariile curriculare și nu există prea multă susținere din 
partea statului pentru îndeplinirea obiectivelor oficiale referitoare la educația interculturală”. 

 
Accesul imigranților la sistemul de învăţământ românesc are loc în contextul asigurăii 
condițiilor pentru integrarea străinilor cărora li s-a acordat un drept de ședere în România, în 
viața economică, socială și culturală a țării.  
 
Potrivit prevederilor Legii Educaţiei Naționale, în România învăţământul obligatoriu este de 10 
clase şi cuprinde ciclul de învăţământ primar, gimnazial şi liceal. Odată cu împlinirea vârstei de 
18 ani, obligaţia de a urma învăţământul de 10 clase, cursuri cu frecvenţă, încetează.  
 
Statul român garantează drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de învățământ 
preuniversitar și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vietii, fără nicio formă de 
discriminare2 şi pentru minorii care solicită sau au dobândit o formă de protecție în România, 
minorii străini și minorii apatrizi a căror ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută 

                                                           
1
Pentru mai multe detalii privind clasamentul MIPEX al României pe arii de politice, accesati website-ul proiectului la www.mipex.eu 

2
Art 2 alin.6 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. 

http://www.mipex.eu/
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conform legii. Învățământul românesc este organizat pe niveluri, asigurând coerența și 
continuitatea instruirii și educației, în concordanță cu particularitățile de vârstă și individuale. 
Conform legislaţiei naţionale, învăţământul este “serviciu de interes public și se desfășoară în 
limba română, precum și în limbile minorităților naționale și în limbi de circulație 
internațională. “3 
 
În învăţământul obligatoriu, elevii străini se bucură de aceleaşi drepturi privind educaţia ca şi 
cetăţenii români. În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2010, elevii RTT au obligaţia de a 
plăti taxe de şcolarizare4 pentru învăţământul liceal secundar superior.  
 
Elevii RTT se pot înrola în învăţământul preuniversitar din România dacă unul dintre părinţi, 
tutori sau susținători legali se regăsesc în una din următoarele categorii: 

 este repatriat; 

 are, prin căsătorie, domiciliul în România;  

 este posesorul unui permis de şedere în România;  

 desfăşoară, în conformitate cu prevederile legale, activităţi pe teritoriul României;  

 se află la studii în învăţământul universitar sau postuniversitar de stat/particular 
acreditat din România.  
 
Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate se realizează de către Ministerul 
Educației Naţionale – Direcția Generală Relații Internaționale și Europene în baza actelor de 
studii din dosarul personal, fără examene de diferenţă.5 
 
Prin recunoaştere se înţelege acceptarea unei diplome sau act de studii ca autentice (eliberate 
de o instituţie de învăţământ acreditată în ţara de provenienţă). Evaluarea se face în funcţie de: 
tipul de program de studii, numărul de credite transferabile, conţinut, formare, domeniu, 
specializare, calificare profesională (Suplimentul la Diplomă), prin comparaţie cu sistemul 
românesc de învăţământ, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă în 
învăţământul românesc. În cazul în care, din foaia matricolă sau din suplimentul la diplomă 
reiese că studiile au fost începute în România şi finalizate în străinătate, diploma solicitantului 
se recunoaşte numai dacă studiile iniţiale au fost efectuate într-o unitate şcolară sau instituţie 
de învăţământ superior acreditate în România.6 

                                                           
3
 Art. 10 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 

4
 În prezent, cuantumul taxei la învăţământul liceal secundar superior este de 180 euro/lună. 

5
 Dosarul de studii trebuie să respecte Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state care nu sunt 

membre ale UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, în anul şcolar/universitar 2012-2013. 
6
 http://www.cnred.edu.ro/ 
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În concordanță cu legislația în vigoare, la cererea elevilor străini, Inspectoratele Școlare 
Județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București nominalizează unitățile școlare pentru 
organizarea de cursuri pregătitoare pentru învățarea limbii române. Durata cursului pregătitor 
este de 1 an școlar. 
 
Totodată, elevii și cursanții străini din învățământul preuniversitar pot beneficia de burse, 
potrivit prevederilor legale. 
 
Din bugetul de stat, prin Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, pentru anul şcolar 
2011/2012, s-a efectuat finanţare către unităţile şcolare pentru un număr de 220 elevi străini. 
 
 

 

REPERE STATISTICE 
 

Populaţia din municipiul Bucureşti cuprinde peste 2 milioane locuitori. Analiza demografică ne 
dezvăluie o scădere evidentă a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen lung și mediu asupra 
sistemului de învăţământ. Populația școlară scade în fiecare an cu 2,7-5% în București-Ilfov. 
Acest fenomen are repercusiuni şi asupra sistemului educaţional. Se apreciază, conform 
prognozelor realizate, că declinul demografic al populaţiei stabile va continua şi în perioada 
următoare7.  
 
Situaţia efectivelor şcolare 2011/2012 se prezintă după cum urmează: 
 

Tabel 1. Efective Școlare 2011/2012 
Nivel de învăţământ  Nr. preşcolari/elevi 2011-2012 

Învăţământ preşcolar 46525 

Învăţământ primar 55560 

Învăţământ gimnazial 52101 

Învăţământ liceal 72533 

Învăţământ profesional (anul de completare) 860 

Învăţământ postliceal 2365 

TOTAL 229944 

Sursa: Starea învățământului din București, 2011-2012 

                                                           
7
 Starea învățământului din București, 2011-2012. 
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Conform Inspectoratului General pentru Imigrări8, la data de 31.12.2012, în România se aflau 
înregistrați, cu drept de ședere legală, un număr de 55823 de străini, dintre care 44992 – cu 
ședere temporară și 10831 – cu ședere permanentă. Din punct de vedere al scopului pentru 
care străinii au obținut drept de ședere temporară, cei mai mulți  - 19763 persoane – fiind 
membri de familie ai cetățenilor români, un număr semnificativ – 8794 persoane – aflându-se în 
România la studii, iar 5124 persoane – în scop de muncă. Din punct de vedere al ţărilor de 
origine, cei mai mulţi străini cu şedere temporară erau din Moldova (13.254), Turcia (8.935) şi 
China (6.902).  
 
În regiunea București-Ilfov sunt înregistrați cei mai mulți străini cu ședere legală (jumătate din 
numărul total), numărul lor fiind la sfărșitul anului trecut de 23470 persoane dintre care 3299 
sunt minori. 
 
În ceea ce privește numărul cetățenilor din țări terțe cu ședere legală în România cunoaște o 
evoluție ușor crescătoare în anii 2008-2010 după care numărul acestora descrește pentru ca la 
sfârșitul anului 2012 să ajungă la un nivel oarecum similar celui din 2008 (vezi grafic 1). Străinii 
care locuiesc în regiunea București-Ilfov urmează aceeași tendință ce le caracterizează evoluția 
numărului pentru perioada 2008-2012. Putem totuși observa că, față de situația generală 
variația numărului de străini în 2012 comparativ cu 2008 este mai mare, adică o scădere de 
3300 persoane. 
 
Grafic 1. Evoluția numărului de cetățeni țări terțe cu ședere legală între anii 2008-2012 

 
Sursa datelor statistice: Inspectoratul General pentru Imigrări 

                                                           
8
 Informații statistice disponibile pe website-ul Inspectoratului General pentru Imigrări, http://ori.mai.gov.ro/ 
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Având în vedere că regiunea București-Ilfov, care cuprinde și Bucureștiul capitala țării, oferă 
străinilor cele mai multe oportunități de studiu, economice, sociale, de a-și dezvolta afaceri sau/ 
și de a găsi un loc de muncă, se remarcă faptul că aproape jumătate dintre străinii din România 
se află în această zonă. De asemenea, așa cum indică cifrele (vezi tabel 2), concentrarea 
străinilor în această regiune se păstrează între anii 2008-2010. În același timp, și procentul 
minorilor rtt înregistrați la nivelul acestei zone reprezintă tot aproximativ jumătate din numărul 
de minori străini care se găsesc în România. 
 
Tabel  2. Proporția numărului de cetățeni țări terțe cu ședere legală în regiunea Bucureșit-
Ilfov în numărul total de rtt din  România 

An 2008 2009 2010 2011 2012 

% rtt in București-Ilfov in total rtt la 
nivel național 47% 45% 43% 42% 42% 

% rtt minori in București-Ilfov in total 
rtt minori la nivel național 49% 48% 48% 48% 50% 

Sursa datelor statistice: Inspectoratul General pentru Imigrări 

Principalele țări de origine pentru minorii rtt din București –Ilfov sunt: Turcia, China, Moldova, 
Irak, Siria, Liban, Vietnam, SUA, Iordania și altele. Între 2008-2012, numărul minorilor rtt din 
București-Ilfov care provin din China crește cu 90% , Turcia cu 17%,  iar Siria cu 8%, pentru 
restul țărilor se înregistrează scăderi mai mult sau mai puțin semnificative (Moldova -43%) pe 
fondul unei creșteri generale de +10% (vezi tabel 3). 
 

Tabel 3. Țările de proveniență pentru minorii rtt cu ședere legală în București-Ilfov, anii 2008-2012 

An\Țară de origine 2008 2009 2010 2011 2012 
 

Variatia % 
2012/2008  

Turcia 593 642 677 678 695 
 

+17% 

China 470 654 769 812 890 
 

+89% 

Moldova 343 285 253 234 197 
 

-43% 

Irak 279 240 229 226 232 
 

-17% 

Siria 257 253 252 269 278 
 

+8% 

Liban 213 215 181 161 134 
 

-37% 

Vietnam 117 123 124 115 113 
 

-3% 

SUA 102 100 98 108 95 
 

-7% 

Iordania 87 84 75 70  
 

 

Alte țări 536 591 621 654 665 
 

 

Total 2997 3187 3279 3327 3299 
 

+10% 

Sursa datelor statistice: Inspectoratul General pentru Imigrări 
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Distribuția pe grupe de vârstă a minorilor rtt diferă la nivel național și București-Ilfov în special 
în ceea ce privește grupa 15-18 ani (dublă național).  Astfel, în 2012, în București-Ilfov avem din 
numărul total de minori rtt din București-Ilfov: 26% (0-4 ani), 29% (5-9 ani), 22% (10-14 ani), 
23% (15-18 ani). Evoluția în timp (2008-2012) se păstrează relativ constantă.  
 
Astfel, datele statistice prezentate în tabelul 4 ne oferă informații extrem de prețioase în 
înțelegerea situației copiilor străini înrolați în sistemul de învățământ din București-Ilfov. În 
acest sens, observăm că imaginea statistică a distribuției ponderilor minorilor rtt pe grupe de 
vârstă (pentru București-Ilfov) ne oferă un punct de plecare în ceea ce privește o posibilă 
distribuție a copiilor străini în sistemul de învățământ (public și privat), pe cicluri de învățământ: 
preșcolar, primar, gimnazial, liceal. Bineînțeles, această ipoteză trebuie completată de 
informații de tip calitativ și apoi validată de datele efectiv colectate de școli și Inspectoratul 
Școlar al Municipiului București. 

 
Tabel 4. Dinamica minorilor rtt pe grupe de vârstă la nivel național și pentru București-Ilfov (%) 
 anii 2008-2012 

An\ 
Grupe 

 de 
vârstă 

2008 2009 2010 2011 2012 

%  
total 

Romania 

% 
București

-Ilfov 

% 
total 

Romania 

% 
București

-Ilfov 

% 
total 

Romania 

% 
București

-Ilfov 

% 
total 

Romania 

% 
București

-Ilfov 

% 
total 

Romania 

% 
București

-Ilfov 

0-4 ani 21% 28% 20% 28% 19% 28% 19% 27% 19% 26% 

5-9 ani 19% 25% 20% 26% 19% 26% 20% 28% 21% 29% 

10-14 
ani 18% 20% 18% 22% 18% 22% 18% 21% 18% 22% 

15-18 
ani 43% 26% 42% 23% 44% 24% 43% 24% 42% 23% 

Sursa datelor statistice: Inspectoratul General pentru Imigrări 

Cartografierea situației copiilor străini înrolați în sistemul educațional din regiunea București-
Ilfov și-a propus să includă elevii imigranți din toate ciclurile de învățământ și din cât mai multe 
țări de origine. Astfel au fost cuprinse o serie de unități de școlare din ciclul de învăţământ 
preșcolar, primar, gimnazial şi liceal după cum urmează: în luna februarie 2013 au fost 
identificate și abordate un număr total de 36 unități de învățămant care au în prezent sau au 
avut anii anteriori un număr important de cursanți străini. Dintre acestea un număr de 26 de 
unități de învățământ au un număr semnificativ de cursanți străini înrolați pentru anul școlar în 
curs (2012/2013).  În luna martie 2013, un număr de 15 noi unități de învățământ care au în 
prezent sau au avut anii anteriori un număr important de cursanți străini au fost identificate și 
abordate, iar în perioada aprilie-mai au fost contactate alte 10 unități școlare reprezentând în 
principal licee unde învață elevii din Republica Moldova. 
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În urma cartografierii putem preciza ca elevii rtt din regiunea București-Ilfov sunt distribuiți atât 
în învățământul public cât și în învățământul privat, dar majoritatea se regăsesc în unitățile de 
învățământ privat. Școlile private fie urmează curricula românească: Școala și Grădinița 
Semiluna, Liceul Internațional de Informatică, Școala Spectrum, New Generation School și 
altele, fie cea din țătile terțe de care aparțin: Școala Arabă Tishrin,  Lebanese Modern 
Progression School, Școala Iordaniană Ar-Rahman, International School for Primary Education, 
Jerusalem School of Bucharest și altele. În mare parte familiile imigrante sau mixte din Romania 
care au resurse financiare optează pentru învățământul privat pentru copiii lor unde există 
posibilitatea studiului în limba țării de origine. 
De remarcat este faptul că în unitățile de învățământ de stat numărul elevilor străini sau 
proveniți din familii mixte este semnificativ mai mic în comparație cu numărul elevilor străini 
din unitățile de învățământ privat. Astfel, dacă ponderea elevilor străini în școlile de stat este de 
cel mult 10%-15%, în școlile din învățământul privat ponderea acestora depășește de cele mai 
multe ori 50%. 
 
În ceea ce privește distribuția teritorială se evidențiază o concentrare  a elevilor străini în 
unitățile școlare publice din cartierele unde lucrează sau locuiesc migranții sau care se află în 
apropierea lăcașelor de cult frecventate de aceștia: Colentina, Dristor, Crângași, Bucur Obor, 
Voluntari. O situație particulară este cea a elevilor străini din Republica Moldova care sunt 
distribuiți în toate liceele din București-Ilfov în baza rezultatelor școlare. Mulți dintre elevii 
moldoveni optează să locuiască în căminele puse la dispoziție de liceele din București. 
Elevii moldoveni au performanțe școlare foarte bune. Reprezentanții liceelor au scos în 
evidență că acești elevi iau note mult mai mari decât elevii români, reușesc într-o proporție mai 
mare să treacă Bacalaureatul și își doresc să-și continue studiile în România.  
 
Este important de subliniat ca în urma cartografierii s-a constatat că este nevoie de servicii 
educaționale adaptate și de calitate pentru copiii rtt, care să fie oferite în școli unde se află un 
număr important de elevi străini sau/și provenind din familii mixte. În același timp aceste 
servicii educaționale trebuie să țină cont nu numai de caracteristicile de vârstă ale elevilor, dar 
și de elemente precum: curricula după care aceștia studiază, limba în care li se predă și dacă 
sunt înrolați în sistemul public sau de stat. În cadrul proiectului “Integrarea RTT cu ședere legală 
în România prin Educație și Sănătate”, în perioada ianuarie – iunie 2013, au fost oferite servicii 
educaționale de către Asociația Novapolis în 10 unități școlare cu copii străini sub forma unor 
sesiuni de instruire generală. Faptul că unitățile de învățământ au solicitat ca aceste servicii 
educaționale să cuprindă elemente de diversitate, interculturalitate, antidiscriminare și cum să 
construim o societate deschisă și primitoare pentru imigranți, în care să fie evidențiat rolul pe 
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care școala îl are în integrare, dovedește că aceste servicii educaționale ar trebui să fie doar 
începutul pentru o abordare sistematică, structurată și adaptată. 

 
 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
 
Principalele direcții de acțiune vizează: 

 Promovarea relațiilor şcoală-comunitate-societate civilă pentru o abordare a integrării în 
funcţie de competenţele, opţiunile, particularități şi cerințele părților implicate. Astfel se poate  
răspunde nevoilor de informare și integrare sociale în sensul sensibilizării reciproce centrate pe 
nevoile de educație ale copiilor rtt. 
 

 Eficientizarea activităţii şi îmbunătăţirea ofertei educaţionale a unităţilor de învăţământ  de 
stat, ţinând cont de aşteptările beneficiarilor şi creşterea calităţii actului educaţional în vederea 
asigurării integrării pe termen lung a RTT. 

 

 Multiplicarea politicilor incluzive, creșterea egalităţii de şanse pentru populaţia şcolară 
imigrantă prin creşterea numărului de parteneriate educaţionale, de programe specifice şi 
proiecte încheiate la nivelul unităţilor şcolare care să se focuseze pe teme precum imigrația, 
toleranță, anti-discriminare, integrarea străinilor, rolul pe care îl poate juca școala în integrarea 
copiilor rtt. 

 

 Derularea programelor de formare / dezvoltare profesională care contribuie la asigurarea unor 
resurse umane cu pregătire în lucrul cu resortisanții din țări terțe: atât copii cât și părinți și 
sprijinirea cadrelor didactice, profesioniștilor și personalului specializat prin asigurarea de 
resurse/ metode/ recomandări practice pe această temă. 

 

 Dezvoltarea de instrumente operaţionale al căror scop este acela de a promova un mediu 
educaţional incluziv, care să favorizeze o dezvoltare echilibrată a tuturor, să promoveze 
respectul pentru diversitate, combaterea prejudecăţilor și discriminării și formarea unei 
atitudini şi a unui comportament egal faţă de fiecare individ astfel încât aceşti copii să participe 
din plin şi egal şi să contribuie la viaţa şi cultura comunităţii din care fac parte, în acest mod 
facilitându-se o mai bună integrare pe termen lung, fie că este vorba de comunitatea proximă 
cum este unitatea de învățământ, fie că este vorba de orașul și țara în care trăiesc. 

 
    

 


