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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

     

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România 

Birou Parlamentar Deputat Nicolae Daniel Popescu  

 
Nr. înreg. A/USR/250 /15.06.2020 

Către: Guvernul României,  
Ministerul Educației Naționale – Doamnei Ministru Monica ANISIE 
 

De la: Nicolae Daniel POPESCU  
Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 43 – Diaspora 

 

ÎNTREBARE 

Obiectul întrebării: Prevenirea abandonului în județul Suceava  

 
Stimate doamnă ministru, 

În urma audiențelor parlamentare în cadrul cabinetului online cât și de pe raza județului 
Suceava, cetățenii mi-au  adus la cunoștință creșterea riscului de abandon școlar în localitățile  
puternic afectate de criza cu COVID-19, șomaj și situația economică precară a familiilor din care 
provin copiii. 

Având în vedere că, în calitate de deputat originar din această circumscripție electorală, îmi 
doresc nu doar eradicarea acestui fenomen ci și creșterea accesului la educație, vă rog să îmi 
comunicați următoarele date: 

 
1. Cați elevi au renunțat la școală între anii 2007 - 2020 în România? Vă rog să îmi 

prezentați situație generală defalcată pe ani și județe.  

2. Cați elevi au renunțat la școală între anii 1990 - 2020 în județul Suceava? Vă rog să 

îmi prezentați situația dezagregată pe ani și UAT-urile din județul Suceava.  

3. Care sunt proiectele sub egida ministerului, în curs de derulare sau în curs de 

aprobare în județul Suceava care adresează problematica abandonului școlar?  

4. Care au fost și sunt sursele de finanțare pentru aceste tipuri de proiecte?  

5. Exemplificați un model de bună practică pentru acest tip specific de proiect, 
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locația unde a fost implementat și rezultatele obținute.  

6. Care sunt criteriile necesare la nivel local pentru a fi implementate proiecte care 

să atragă atenția asupra fenomenului de abandon școlar pentru ca aceste locații 

să revină în atenția decidenților?  

7. Câte din aceste tipuri de proiecte sunt derulate de către organizații non 

guvernamentale? Aveți modele de bună practică în acest sens?  

 
Vă rog să-mi comunicați în scris răspunsul dumneavoastră conform dispozițiilor 

Regulamentului Camerei Deputaților, inclusiv pe adresa de e-mail daniel.popescu@cdep.ro.  
 
Cu deosebită considerație,  

 




