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Sumar executiv 

Context 

Conform legislației Republicii Moldova, învățământul primar şi secundar general este integral 

finanțat de stat, iar studiile în astfel de instituții sunt fără plată. Deşi autoritățile alocă tot mai 

mulți bani pentru educația unui elev din învățământul general, atât o mare parte din cadrele 

didactice şi cele de conducere, cât şi o parte semnificativă din părinți afirmă că resursele 

alocate şcolilor sunt insuficiente. Foarte des, afirmațiile de acest gen sunt folosite pentru a 

justifica necesitatea plăților suplimentare, achitate benevol sau sub o constrângerea voalată de 

către părinți. 

Intrarea în vigoare la sfârşitul anului 2014 a Codului Educației şi, începând cu luna martie 2016, 

a Codului de etică al cadrului didactic, presupune excluderea banului din interacțiunea între 

şcoală şi elev şi reglementarea mult mai strictă a eventualelor contribuții ale părinților în 

folosul şcolii. Întrucât solicitarea şi/sau acceptarea de la părinți a unor contribuții în bani sau în 

bunuri ar putea duce la apariția unor situații în care accesul copiilor la un învățământ de 

calitate ar putea fi îngrădit sau ar eroda buna reputație a instituțiilor de învățământ şi a 

angajaților acestora, autoritățile şi organizațiile societății civile au demarat o campanie de 

promovare diminuare a fenomenului de plăți informale în învățământ, de afirmare a 

meritocrației şi integrității academice, de diminuare a corupției din şcoli. 

Scopul studiului 

Analiza fenomenului plăților formale şi informale achitate de către părinți în instituțiile de 

învățământ general și a impactului noului cadru normativ-juridic din domeniul educației asupra 

fenomenului în cauză. 

Obiectivele studiului 

 Identificarea structurii, tipurilor, mărimii şi destinației plăților formale şi informale 

efectuate de către părinți în cadrul şcolii. 

 Precizarea cauzelor şi a motivelor de care sunt conduşi părinții în efectuarea plăților 

formale şi informale în folosul şcolii, cadrelor didactice şi/sau al celor de conducere. 

 Identificarea atitudinii tuturor actanților sistemului educațional față de fenomenele de 

plăți şi oferire de bunuri şcolilor şi/sau angajaților acestora. 

 Constatarea condițiilor de plată şi a modului de administrare a acestor plăți. 

 Analiza transparenței procesului de colectare a plăților de la părinți. 

 Identificarea percepțiilor privind codul de etică al cadrului didactic. 

 Determinarea gradului de funcționalitate a prevederilor codului de etică al cadrului 

didactic. 

Metodologia studiului 

Colectarea datelor s-a desfășurat în luna aprilie 2016 și a inclus metode cantitative și calitative 

de cercetare. În cadrul cercetării cantitative au fost chestionați părinții sau îngrijitorii ai cel 

puțin unui copil ce frecventează o instituție de învățământ primar, gimnazial sau liceal. În 

cadrul cercetării calitative au fost intervievați părinți, elevi, cadre didactice, conducători ai 
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instituțiilor de învățământ și ai asociațiilor părintești, alți actori implicați direct sau indirect în 

procesul educațional. Rezultatele studiului sunt reprezentative la nivel național cu o eroare de 

±4% şi sunt comparabile cu cele ale studiilor similare, efectuate în anii 2006 şi 2012. 

Constatările studiului 

1. În general, părinții sunt satisfăcuți de calitatea educației, peste 80% dintre ei au declarat 

că sunt mulțumiți, foarte mulțumiți de calitatea studiilor pe care le fac copii lor, de 

calitatea predării și de nivelul de pregătire a cadrelor didactice. Circa 77% dintre părinți au 

menționat aceiași opinie față de nivelul de asigurare cu cadre didactice și activitățile 

extracurriculare, realizate în instituțiile educaționale. 

2. De asemenea, părinții sunt satisfăcuți şi de condițiile fizice în care se desfăşoară procesul 

educațional. Astfel, 92% dintre respondenți se declară mulțumiți şi foarte mulțumiți de 

încălzirea în perioada rece a anului; 84% dintre ei – de starea încăperilor (claselor); 77% − 

de starea infrastructurii. Acest fapt se explică prin impactul pozitiv al mai multor proiecte 

de renovare a edificiilor școlare, implementate în ultimii ani. 

3. În opinia respondenților, principalele măsuri necesare pentru asigurarea unui nivel mai 

înalt al educației țin, în principal, de creşterea finanțării. Astfel, circa 42,1% dintre cei 

intervievați au indicat alocarea unui buget de stat mai mare pentru învățământ, alți 32,5% 

dintre respondenți au optat pentru majorarea salariilor cadrelor didactice, iar 31,1% 

dintre ei − pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale. Printre obstacolele principale în 

asigurarea calității studiilor au fost indicate: programul de studii este prea încărcat − 

46,9%; statul alocă prea puțini bani pentru învățământ − 39,2% din răspunsuri. 

4. În anul 2015, cheltuielile formale ale părinților, destinate educației propriilor copii, au 

crescut, fiind cu circa 38% mai mari față de anul 2012. De asemenea, în raport cu anul 

2012, au crescut şi contribuțiile financiare neformale ale părinților, această creştere fiind 

estimată la circa 8%. Deşi ritmul de extindere a fenomenul plăților informale s-a diminuat, 

tendința de creştere a acestuia încă nu a fost oprită. În consecință, este puțin probabil ca 

în viitorul apropiat fenomen plăților informale să dispară din şcoli. 

5. Structura plăților efectuate de părinți, tipurile și mărimile acestora, diferă de la o instituție 

preuniversitară la alta, fiind în corelație directă cu mediul de reședință. Media plăților 

neformale anuale efectuate în mediul urban este de 1137 de lei per elev, iar în mediul 

rural − de 414 lei per elev. În oraşe, plățile informale pentru un elev sunt de 2,7 ori mai 

mari decât în sate. 

6. Cele mai frecvente plăți informale sunt cele pentru reparații (circa 66,4% dintre 

respondenți declară acest lucru) şi pentru cadouri cadrelor didactice (59.7% dintre 

respondenți). În medie, plățile anuale pentru reparații constituie circa 166,9 lei per 

gospodărie, iar cele pentru cadouri − circa 106,1 lei per gospodărie. 

7. Circa 53% dintre părinții percep contribuțiilor lor financiare ca fiind importante pentru 

şcoală. Aproape jumătate dintre ei  (44,7%) percep plățile suplimentare ca o normă 

socială – ”plătesc toți plătim și noi” sau prin faptul că plățile făcute îmbunătățesc 

condițiile fizice din şcoală (37%). Cadrele didactice susțin că cea mai mare parte din 

mijloacele financiare colectate de la părinți sunt folosite pentru activitățile 
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extracurriculare, sărbători, evenimente organizate în școală şi în afara ei, iar principalii 

beneficiari sunt elevii. 

8. Referitor la influența plăților suplimentare asupra rezultatelor învățării şi condițiilor ce ar 

trebui să asigure egalitatea de şanse, studiul a scos în evidență divergențe semnificative 

de opinii. Astfel, peste 70% dintre părinții-respondenți ai studiului cantitativ consideră că 

copilul lor va primi studii calitative indiferent de plățile suplimentare; peste 2/3 dintre 

respondenți cred în onestitatea și corectitudinea cadrelor didactice, indiferent de faptul 

dacă ele sunt sau nu sunt plătite de către părinți. 

9. Totodată, se atestă şi opinii opuse. Circa 1/4 dintre părinți consideră că elevii din familiile 

sărace sunt defavorizați întrucât părinții lor nu-şi pot permite achitarea plăților 

suplimentare. Circa 1/5 dintre părinți susțin că pedagogii acordă mai mult timp anume 

acelor copii, părinții cărora au plătit mai mulți bani suplimentari şcolii. În opinia acestor 

respondenți, elevii, părinții cărora nu plătesc, nu vor avea studii calitative. 

10. Dacă ar rămâne doar la discreția părinților să achite sau nu contribuțiile bănești pentru 

necesitățile școlii, aproape jumătate dintre ei (46,7%) ar renunța să facă aceste plăți. 

Fiecare al treilea părinte declară că ar continua să ofere suport instituțiilor preuniversitare 

pentru a îmbunătăți condițiile de studiu. Un număr relativ mic de respondenți (1,2% 

dintre ei) au declarat că, în scopul sporirii calității studiilor, ar fi dispuși să plătească şi mai 

mult. 

11. De obicei, banii sunt colectați de către părinți şi/sau comitetul părintesc, însă, sunt 

frecvente şi cazurile de implicare directă a diriginților de clase. Cu regret, în unele instituții 

de învățământ, în colectarea banilor sunt implicați şi elevii. Formal, banii sunt colectați 

pentru asociația de părinți, comitetul părintesc, fondul clasei şi/sau fondul şcolii. 

Majoritatea părinților nu fac o distincției clară între aceste entități, mulți dintre ei 

preferând să achite plățile cerute, fără a mai intra în detalii şi a insista pe respectarea 

formalităților. 

12. Comparativ cu anii precedenți, nivelul de informare a părinților referitor la modul de 

gestionare a banilor plătiți de ei a crescut. Astfel, în anul 2012 doar circa 38% dintre 

părinți au declarat că cunosc în foarte mare măsură sau în mare măsură cum sunt folosiți 

mijloacele băneşti în cauză, pe când în anul 2015 acest indicator a atins valoarea de circa 

53%. Faptul că aproape jumătate din părinți încă nu cunosc cum sunt folosiți banii plătiți 

de ei indică un nivel jos de participare în viața şcolii şi conduce la concluzia că colectările 

de bani ar trebui să fie complementate şi ulterior treptat înlocuite cu activități de 

voluntariat, desfăşurate în comun de către elevi, părinți şi cadrele didactice. 

13. Nivelul de cunoaștere, dar și transpunerea în practică a măsurilor promovate de 

Ministerul Educației prin crearea Inspectoratului Şcolar Național şi aprobarea Codul de 

etică al cadrului didactic este deosebit de redus. În perioada realizării studiului, în 

majoritatea colectivelor didactice, Codul de etică nu a fost studiat în profunzime, urmând 

a fi analizat și discutat ulterior. Foarte puțini dintre părinții intervievați (16,2%) cunosc în 

general despre faptul că Ministerul Educației a aprobat Codul de etică al cadrului didactic, 

sau cunosc despre faptul că în învățământ a fost creat Inspectoratul Şcolar Național 
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(13,2%). Și mai puțin este cunoscut faptul, cum Inspectoratul şi Consiliile de etică ar putea 

contribui la calitatea educației în școli. 

14. În ansamblu, simpla intrare în vigoare a Codului Educației şi a Codului de etică al cadrului 

didactic, fără operaționalizarea stipulărilor acestora prin măsuri energice de ordin 

organizatoric şi administrativ, de informare şi de educare, nu a putut schimba radical 

situația privind asigurarea integrității academice şi a prestanței profesionale ale cadrelor 

didactice şi celor de conducere, descurajarea colectărilor de plăți formale şi informale, 

creşterea gradului de participare a părinților în viața şcolii. 
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1. Metodologia 

Studiul sociologic a cuprins atât componenta cantitativă – sondaj de opinie în rândul părinților, 

cât şi cea calitativă − discuții de grup în rândul: elevilor claselor a 12-a, părinților şi cadrelor 

didactice, de asemenea au fost realizate şi interviuri aprofundate cu: reprezentanți ai 

direcțiilor de învățământ, directori de şcoală, cadre didactice, preşedinții asociațiilor părinteşti, 

părinți. 

1.1. Studiul cantitativ 

Universul studiului 

Populația adultă (18 ani și peste) cu statut de îngrijitor a cel puțin al unui copil ce frecventează 

o instituție de învățământ primar, gimnazial sau liceal. În sondaj a fost inclus tot teritoriul 

Republicii Moldova, cu excepția regiunii din stânga Nistrului. Selectarea părinților/îngrijitorilor 

s-a realizat prin intermediul rutei aleatoare şi utilizării screening-ului (selectarea gospodăriilor 

cu copii de vârstă şcolară), evitându-se astfel conexiunile cu instituțiile de învățământ în 

vederea asigurării confidențialității părinților intervievați şi a deschiderii acestora pentru a 

oferi informații veridice. 

Mărimea eșantionului 

Sondajul a fost efectuat pe un eşantion de 605 respondenți. Marja de eroare a sondajului 

constituie ±4%. Sondajul este reprezentativ la nivel național. 

Strategia de eşantionare 

Cercetarea s-a efectuat pe un eșantion stratificat, probabilistic, multistadial. 

Criteriile de stratificare 

 13 regiuni geografice (pe baza fostelor județe); 

 mediul rezidențial; 

 mărimea localităților (2 tipuri de localități urbane şi 3 tipuri de localități rurale). 

Punctele de eşantionare au fost constituite din grupuri de 5 persoane intervievate. Selectarea 

localităților şi a subiecților s-a efectuat prin procedee probabilistice. Selectarea adreselor unde 

s-au realizat interviurile s-a efectuat prin metoda rutei aleatoare. 

Sondajul de opinie a fost efectuat în 50 de localități, numărul punctelor de eşantionare fiind de 

104. 

Datele au fost colectate în perioada: 22-29 aprilie 2016. 

1.2. Studiul calitativ 

Studiul calitativ a cuprins 9 discuții de grup şi 17 interviuri aprofundate. 
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Tabelul 1. Design-ul cercetării calitative 

Categoria intervievată Nr. Descriere 

Părinți 3 Focus Grupuri  1 FG − părinți din mediul rural 

 1 FG − părinți din centrele raionale 

 1 FG − părinți din Chişinău şi Bălți  

Elevi ai claselor a 12-a 3 Focus Grupuri  1 FG − elevi din mediul rural 

 1 FG − elevi din centrele raionale 

 1 FG − elevi din Chişinău şi Bălți 

Cadre didactice  3 Focus Grupuri  1 FG − cadre didactice din mediul rural 

 1 FG − cadre didactice din centrele raionale 

 1 FG − cadrele didactice din Chişinău  

Directori de şcoală  3 interviuri  2 IA − directori de şcoală din mediu urban 

 1 IA − director de şcoală din Chişinău  

Cadre didactice 4 interviuri  1 IA − cadru didactic din mediu urban 

 2 IA − cadre didactice din mediu rural 

 1 IA − cadru didactic din Chişinău  

Preşedinți ai asociațiilor 
părinteşti 

3 interviuri  2 IA − președinți ai comitetului părintesc al 
școlii din mediu urban 

 1 IA − vicepreședinte a asociației părintești 
din Chişinău  

Părinți  4 interviuri  2 IA − părinți din mediu urban 

 2 IA − părinți din Chişinău  

Reprezentanți ai 
direcțiilor de învățământ 

3 interviuri  1 IA − reprezentant al direcției de 
învățământ din zona de Nord 

 1 IA − cu reprezentant al direcției de 
învățământ din zona de Centru 

 1 IA – reprezentant al direcției de 
învățământ din zona de Sud 

Total 9 Focus Grupuri 
17 interviuri 
aprofundate 

 

 

Limitele studiului: 

- Respondenții din municipiul Chișinău au fost mai rezervate în abordarea subiectelor privind 

contribuția financiară a părinților și modul de gestionare a banilor. Acest lucru a fost 

determinat în mare parte de insistențele de neimplicare a cadrelor didactice în colectarea 

resurselor din partea Ministerului Educației și cazurile reflectate în mas-media; 

- S-au înregistrat practici foarte diferite privind modalitatea de colectare, gestionare și 

utilizare a banilor colectați de la părinți; 

- Părinții, dar și unele cadre didactice deseori confundă Consiliul părintesc al școlii cu 

Asociația părintească; 

- Majoritatea participanților la componenta calitativă a studiului nu cunoșteau despre 

Consiliul de administrare a instituției, deci nu a fost posibilă discutarea în profunzime a 

acestui subiect; 
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- În momentul desfășurării studiului Codul de etică al cadrului didactic a fost discutat doar în 

câteva colective profesorale, ceilalți respondenți nu cunoșteau prevederile acestuia, deci le-

a fost dificil să se expună. 
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2. Opinii privind calitatea procesului educațional 

2.1. Aprecierea calității studiilor 

Marea majoritate a părinților din mediul urban și unii din mediul rural au remarcat că sunt 

mulțumiți de calitatea studiilor pe care le fac copii lor. Principalele argumente în acest sens au 

fost: 

- condițiile de studii și baza tehnico-materială bună; 

- tehnologii moderne (computere de ultimă generație, Wi-Fi, table interactive etc.). 

Datele studiului cantitativ denotă că o pondere semnificativă de părinți, 82,7%, au declarat că 

sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de calitatea studiilor pe care le fac copii lor. Gradul de 

satisfacție de calitatea studiilor copiilor în raport cu studiul precedent, realizat în anul 2012, 

chiar dacă a înregistrat tendințe spre diminuare, rămâne a fi înalt, cu o creștere a ponderii 

celor care s-au declarat ca fiind foarte mulțumiți, dar și a celor incerți (răspuns nici-nici). De 

asemenea se observă o tendință spre diminuare a respondenților care au declarat că sunt 

nemulțumiți, foarte nemulțumiți de calitatea studiilor copiilor săi. 

Figura 1. Gradul de satisfacție a părinților privind calitatea studiilor pe care le fac 
copiii lor 

 

De asemenea, este înalt și gradul de satisfacție a părinților de calitatea asigurării procesului 

educațional. Peste 80% s-au declarat mulțumiți sau foarte mulțumiți de calitatea predării și de 

nivelul de pregătire a cadrelor didactice, iar câte circa 77% au menționat aceiași opinie cu 

referire la nivelul de asigurare cu cadre didactice și activitățile extracurriculare, realizate în 

instituțiile educaționale. 
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Figura 2. Gradul de satisfacție a părinților privind calitatea asigurării procesului 
educațional 

 

Totodată, părinții ai căror copii au învățat în mai multe instituții sunt mai rezervați în a oferi 

calificative înalte calității studiilor. Ei accentuează importanța resurselor umane, a fiecărui 

cadru didactic, remarcând că în fiecare instituție sunt profesori buni şi cadre didactice mai 

puțin pregătite profesional. Aprecierea cadrelor didactice ca „fiind buni”, iarăși diferă de la un 

părinte la altul. În mare parte părinții sunt satisfăcuți de activitatea cadrului didactic dacă copiii 

lor însușesc materia predată de aceștia. Un indicator important este și reputația cadrului 

didactic prin reușita altor copii care și-au continuat studiile în domeniu. 

Unii părinți au relatat faptul că intenționat au evitat să-și înscrie copiii la unele instituții, care 

sunt considerate de prestigiu. Părinții au remarcat că aceste școli au devenit comerciale, iar 

accentul se pune pe contribuția financiară a părinților și nu pe abilitățile și capacitățile elevilor. 

O opinie separată a fost vociferată de către unele cadre didactice care în același timp au și 

statut de părinți. Ei fiind din sistem și cunoscând problemele din interior sunt îngrijorați de 

calitatea studiilor pe care le fac copiii lor la anumite discipline specifice. Dacă unii sunt mai 

curajoși și încearcă să discute cu colegii și administrația instituției problemele privind calitatea 

predării, atunci majoritatea părinților-profesori se declară neputincioși.  

„Dacă cineva consideră disciplina de bază limba română și matematica, pentru mine geografia, 

istoria tot sunt discipline importante, îndeosebi că băiatul trebuie să cunoască. Nu pot să mă 

revolt, nu pot să spun nimic, pentru că fac parte din acel colectiv și sunt de acord. Încerc să 

lucrez cu copilul suplimentar, dar mai puțin îmi reușește…” (cadru didactic, urban) 

Astfel, cadrele didactice cu statut și de părinte au menționat cu referire la activitatea unor 

colegi următoarele aspecte care îi nemulțumesc: 

- superficialitate, lipsa interesului – „nu contează cu ce iese elevul, principalul să treacă 

ora”; 

- metode percepute ca fiind inadecvate – „citiți, selectați ideile principale și învățați, 

profesorul are 2 ani de când predă copilului și niciodată nu i-a povestit sau explicat…”; 

Sunt criticate inclusiv metodele prin care unii profesori încearcă să-i atragă pe elevi 

utilizând tehnologiile informaționale – „mai fac așa o metodă că caută în calculator 

răspunsuri la întrebări – ei nu judecă, ei nu gândesc, ei găsesc răspunsuri…” 
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Elevii la fel ca părinții, în general sunt mulțumiți de calitatea studiilor pe care le fac. Însă, unii 

elevi au evidențiat câteva momente care în opinia acestora afectează calitatea studiilor. Dacă 

părinții au evidențiat atitudinea cadrelor didactice atunci elevii s-au referit cu precădere la 

dezinteresul celorlalți colegilor față de studii. Motivul acestor comportamente este determinat 

de faptul că unele instituții școlare au un număr mic de elevi, la ciclul liceal și sunt nevoite să 

admită elevi slabi pentru a completa clasa.  

„Suntem elevi puțini la număr și nu-i poate să-i exmatriculeze că se închide liceul și astfel îi țin 

pe toți. Și asta strică foarte mult media și calitatea. Deci vin să-și facă studiile toți chiar și cei 

care nu merită și rareori se exmatriculează.” (elev, municipiu) 

„La noi în liceu învățământul este de calitate, doar că care nu doresc să studieze cât de mult nu 

și-ar da stăruință profesorului ei oricum nu învață. Chiar și programa școlară nu aș spune că 

este într-atât de dificilă, pentru că chiar toți ar putea să studieze.” (elev, municipiu) 

Totodată, elevii percep că la profilul real se fac studii mai calitative, decât la profilul uman 

argumentând că pentru profilul uman optează o pondere mai mare de elevi mai slabi 

considerând este mai ușor să susții examenele de bacalaureat la aceste discipline. Iar unii elevi 

au remarcat că administrația școlii repartizează profesorii considerați mai buni ca să predea la 

clasele reale. 

„Este problema aceasta de profil, de obicei elevii mai slabi care trebuie să se ducă la școli 

profesionale îi țin în școală și de obicei ei se duc la uman, crezând că va fi mai ușor pentru ei . 

De obicei la uman profesorii sunt mai slabi de cât la real și elevii care sunt mai sârguincioși și 

vor să învețe se duc la real mai des că știu că acolo sunt profesori mai buni.” (elevă, municipiu) 

Un aspect important al asigurării calității educației este și calitatea condițiilor în care se 

petrece procesul educațional. Direcționarea resurselor spre îmbunătățirea infrastructurii în 

școli s-au regăsit intr-un grad înalt de satisfacție de condițiile din instituțiile educaționale: 92% 

dintre părinți sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de încălzirea în perioada rece a anului, circa 

84% − de starea încăperilor (claselor), iar 77% − de infrastructură, aici fiind observat și o 

pondere semnificativa de peste 10% a celor care s-au declarat a fi nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți. 

Figura 3. Gradul de satisfacție a părinților de condițiile din școală 
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2.2. Sugestii pentru îmbunătățirea calității studiilor 

În opinia respondenților, principalele măsuri necesare de a fi întreprinse întru asigurarea unui 

nivel înalt al educației sunt cele conexe finanțării. Principala măsură menționată de 42,1% 

intervievați a fost acordarea unui buget de stat mai mare pentru învățământ, urmată de 

majorarea salariilor cadrelor didactice, care a cumulat 32,5% răspunsuri și îmbunătățirea bazei 

tehnico-materiale cu 31,1%. Câte circa 28% răspunsuri afirmative au cumulat opțiunile: 

schimbarea programelor de învățământ și creșterea motivării copiilor pentru studii. Aproape 

1/5 respondenți-părinți accentuează importanța alimentației copiilor în școală, iar câte 14% − 

optează pentru perfecționarea continuă a cadrelor didactice și creșterea nivelului de pregătire 

a acestora. Alte opțiuni au cumulat mai puțin de 20% răspunsuri afirmative. 

Figura 4. Opinia părinților privind cele mai importante măsuri necesare în 
vederea asigurării unui nivel înalt al educației 
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2.3. Bariere în asigurarea calității studiilor 

În cadrul studiului respondenții au fost solicitați să se expună privind principalele obstacole/ 

neajunsuri, care împiedică asigurarea calității studiilor în școală. O pondere majoră de 46,9% 

consideră că principala barieră în asigurarea calității studiilor este faptul că programul de studii 

este prea încărcat, iar 39,2% consideră că pentru învățământ nu sunt alocate resurse financiare 

suficiente, optând pentru răspunsul statul alocă prea puțini bani pentru învățământ. Circa 31% 

respondenți consideră că copii nu sunt motivați să învețe, iar câte 18% respondenți consideră 

că calitatea educației este afectată de lipsa cadrelor didactice și de lipsa motivației cadrelor 

didactice. 

Figura 5. Opinia părinților privind principalele obstacole/neajunsuri în 
asigurarea calității studiilor 
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2.4. Schimbările din cadrul școlii din ultimii ani 

Participanții la discuțiile de grup şi cei intervievați în cadrul interviurilor aprofundate au 

menționat preponderent schimbările de infrastructură şi dotare tehnică din şcoli. Au fost 

enumerate următoarele îmbunătățiri: 

1) Condițiile fizice: 

- Reparația edificiilor; 

- Îmbunătățirea condițiilor în sălile de clasă; 

- Dotarea cu tehnică (calculatoare, table interactive, televizoare, proiectoare); 

- Dotarea cu mobilier. 

2) Calitatea studiilor: 

- O pondere mare a absolvenților care își continuă studiile la universitățile din țară și de 

peste hotare; 

- Ocuparea locurilor premiante la olimpiadele și concursurile republicane, întreceri 

sportive; 

- Stimularea elevilor eminenți/cu rezultate bune la învățătură prin cadouri, diplome, 

burse; 

Schimbările de infrastructură şi dotarea tehnico-materială au fost realizate în mare parte prin 

proiecte, contribuții ale părinților şi a altor membri ai asociației. Pentru instituțiile de 

învățământ cu un număr mai mare de elevi resursele bugetare de asemenea au avut un aport 

important. În câteva instituții s-au implicat foștii absolvenți pentru a îmbunătăți condițiile de 

studii, a spori aplicabilitatea cunoştințelor şi pentru a motiva elevii să se implice în activități 

extracurriculare etc.  

„ Avem un proiect cu foști absolvenți ai noștri care sunt în Belgia și care au deschis o afacere 

acolo. Ei au venit să sponsorizeze și am intrat într-un proiect cu ei − proiect cu elevii ce ține de 

istoria ținutului natal… copiii cercetează, sunt diferite secțiuni și sunt remunerați cu bani, s-a 

făcut o excursie, copiii primesc literatură...” (președintele consiliului părintesc al școlii, urban) 

„Foștii noștri absolvenți încep să ne ajute pe noi. Ei ne-au dotat un cabinet de informatică, ceea 

ce este foarte important pentru noi.” (cadru didactic, municipiu) 

Mai multe cadre didactice au menționat că participă la diferite proiecte internaționale, au 

parteneriate cu alte instituții școlare din alte țări, cel mai frecvent cu România. 

„Colaborăm cu colegii din România, ne străduim să promovăm stilul sănătos de viață a copiilor 

să-i integrăm în diverse contexte sociale și culturale.” (cadru didactic, municipiu) 

„Participăm la multe proiecte internaționale, avem legătură cu România, cu licee din Iași, 

anume profesorii de limba română. Anul acesta iarăși ia amploare proiectul acesta francofon, 

unde sunt clase francofone în care se duc obiectele exacte în franceză.” (cadru didactic, 

municipiu) 

„Liceul nostru are proiecte internaționale și foarte bine avem cu România și vara avem așa 

ocazie, copiii din liceu pleacă la mare și excursii foarte multe.” (cadru didactic, municipiu) 

Unele cadre didactice, dar și părinți au atenționat faptul că investițiile în reparație, 

infrastructură, condițiile fizice din instituție nu sunt în tandem cu dotarea instituțiilor cu 
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materiale didactice. În opinia acestora, școlile ar trebui în primul rând să se axeze pe dotarea 

instituțiilor cu cele necesare în procesul de instruire. 

„Reparație s-a făcut cât de cât, este bine se face câte ceva, dar eu cred că materialele didactice 

care anume trebuie implicate în procesul de educație nu ar trebui să rămână în urmă cu ceia ce 

se face la nivel de reparație. Ne este greu în acest caz, eu am rămas cu 4 calculatoare și când 

vine o clasă umanistă și ei sunt 20 de elevi, iar eu trebuie să îi așez câte 5-6 la un calculator 

pentru a face careva activități.” (cadru didactic, rural) 

3) Autogestiunea financiară a instituțiilor de învățământ 

O altă schimbare importantă percepută mai mult de către reprezentanții instituțiilor de 

învățământ este autogestiunea financiară a şcolilor. În opinia managerilor instituțiilor de 

învățământ preuniversitare, trecerea școlilor la autogestiune este o schimbare 

bună/binevenită pentru instituțiile cu un număr mare de elevi, care în urma reformei au un 

buget mai mare. 

Au fost evidențiate mai multe avantaje ale finanțării per elev a școlilor, și gestionarea 

propriilor finanțe de către instituții: 

- Gestionarea mai eficientă a banilor publici; 

„Este mare diferență când suntem la autofinanțare consiliul de administrație hotărăște 

utilizarea eficientă a banilor publici. Se face o analiză, se văd care sunt prioritățile, ce trebuie să 

facem înainte, se face o cercetare foarte amplă cu cadrele didactice, cu elevii, cu părinții, cu 

consiliul de administrație unde canalizăm sursele respective care le-am proiectat și se 

proiectează în buget. Noi suntem cei care ne proiectăm banii pentru bugetul școlii, pentru anul 

următor, de ex. noi știm pe ce ne focusăm, unde îmbunătățim situația: că la sport, la tehnica de 

calcul, că la mobilier etc.”(2 IA, manager, urban) 

„Tot mai puține licee sunt la gestiunea APL, din an în an se mărește numărul acestora care sunt 

la autogestiune. Eu cred că e bine acolo unde se face economie, unde pe baza acestor economii 

se cumpără ceva. Cred că este un lucru bun autogestiunea.” (3 IA, manager, municipiu) 

- Posibilitatea planificării financiare; 

„Dar totuși ca avantaj avem faptul că instituțiile își cunosc bugetul, este o transparență mai 

clară și singuri își pot planifica cheltuielile și pot planifica niște activități de dezvoltare a 

instituției. Acesta este un plus și cred că este mult mai bine pentru o instituție să-și gestioneze 

singură bugetul.” (F, direcția de învățământ) 

- Transparența cheltuielilor. 

„Ce se întâmpla când nu eram la autofinanțare. Banii erau gestionați de altcineva, 

neîntrebându-ne, ba chiar ni se sustrăgeau banii de pe contul nostru chiar dacă eram după 

numărul de copii la fel de mulți ca și acum.” (IA, manager, urban) 

Au fost evidențiate și dificultăţi/ dezavantaje ale autogestiunii școlilor: 
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- Managerii instituțiilor școlare sunt orientați spre soluționarea problemelor de 

infrastructură, în detrimentul activităților extrașcolare; 

„În unele probleme nici nu mai vin să se consulte cu direcția educație, asta e bine că ei sunt 

independenți, dar nu întotdeauna banii îi direcționează corect din punctul meu de vedere și 

anume spre calitatea procesului educațional, mult se investește în infrastructură…. Dacă unii 

directori înțeleg că trebuie să creeze o infrastructură și asta se face în detrimentul unor 

activități cotidiene a elevilor care trebuie să fie.” (reprezentant direcția de învățământ) 

- Dificultăți pentru școlile cu un număr mic de elevi 

„Un alt dezavantaj a fost pentru instituțiile mici, avem foarte multe în raion și bugetul care se 

formează nu le ajunge pentru dezvoltare. Practic este doar pentru salarizare și întreținerea 

cheltuielilor de gospodărie, de achitare a serviciilor.” (F, direcția de învățământ) 

- Proceduri complicate, responsabilitate şi instruire insuficientă; 

„Ceva s-a ușurat că trebuia mai întâi contabila să meargă la trezorerie, trezoreria sau nu știu 

unde… să facă niște defalcări și pe urmă noi să primim salariu. Acum au ele un fir direct, dar nu 

știu ce legătură fac, dar știu că ele ne dau bonurile de salariu și ne spun pe data cutare va fi 

salariu. Ceva e mai scurt, ceva e mai simplu, dar avem angajați vreo 3 contabili.”(IA, manager, 

municipiu) 

- Implicarea redusă a APL în soluționarea problemelor şcolii/lor din comunitate; 

Unii manageri ai instituțiilor preuniversitare sunt de părerea că o dată cu trecerea școlii la 

autogestiune, APL se implică într-o măsură mai mică sau nu se implică deloc în soluționarea 

problemelor școlii – „suntem lăsați în umbră”. Unii manageri susțin că administrațiile locale se 

preocupă doar de alimentația şi suportul copiilor din familiile vulnerabile. 

„Dacă sunt niște mijloace sunt în măsură mică acordate copiilor din familii social vulnerabile 

care știu că la ospătărie plătesc pe jumătate sau sunt scutiți 100%. Mai știu că mai sunt câțiva 

copii în liceu care tot sunt din familii social vulnerabile și primesc un ajutor financiar de la APL. 

Eu atât văd, altceva nu prea văd.” (1IA, manager, municipiu) 

S-a constatat însă că criza financiară şi faptul că în momentul desfăşurării studiului nu era 

aprobat bugetul de stat s-a răsfrânt și asupra bugetelor instituțiilor de învățământ. O bună 

parte din instituții nu aveau acces de facto la banii care trebuiau să fi alocați şcolii. În aceste 

condiții școlile au fost impuse de situație să întrerupă desfășurarea anumitor proiecte din 

cauza reducerii finanțării din partea statului. Aceștia au remarcat că de la începutul anului 

2016 școlile primesc strict bani doar pentru întreținerea instituției (căldură, lumină) și pentru 

salarizarea cadrelor didactice. 

„Avem proiecte, am câștigat un proiect din România de 1 milion de euro să ne facă reparație 

totală la toate clădirile și statul nu poate să ne dea cotizația noastră, pe care noi o aveam 

menționată în buget.” (cadru didactic, urban) 

„În genere toate instituțiile de la noi din raion, au sistat proiectele și nu numai proiectele dar și 
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finanțarea. Acestea care noi am avut ca rezervă ca să îmbunătățim baza materială sau altceva, 

adică banii noști i-au înghețat, conturile.” (cadru didactic, urban) 

2.5. Modul și condițiile în care se fac evaluările anuale și 
examenele de absolvire 

Contracararea copiatului la teste și evaluări – „de 2 ani nu se mai copie la BAC”, aceasta a fost 

menționată ca realizare instituțională de mai multe cadre didactice din mediul rural. 

Participanți la discuțiile de grup și interviuri aprofundate au precizat că în ultimii ani 

administrația instituțiilor au luat măsuri în vederea combaterii plagiatului și copiatului. Unii 

manageri au dotat instituțiile cu camere video și încearcă să asigure condiții de testare similare 

cu cele de la examenele de bacalaureat. 

„La noi tezele se fac cu camerele de filmat de prin clasa a 10-a, directorul stă la un notebook și 

vine și-ți spune: „dacă te mai întorci odată ești eliminat din sală”. Noi avem camere în 2 clase, 

pe holuri și în cămin.” (elev, rural) 
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3. Implicarea părinților și elevilor în activitatea instituțiilor 
preuniversitare de învățământ 

3.1. Privire de ansamblu 

Printre respondenți s-a observat un grad redus de participare în organizațiile părintești din 

școlile, unde învață copii acestora. Mai puțin de 20% sunt în anul de studii 2015-2016 membri 

a cărora organizații părintești și aproape 30% − au fost membri ai unora în anii precedenți. 

Tabelul 2. Participarea părinților în organizațiile părintești din școli 

 În anul de studii 
2015-2016 

În anii 
precedenți 

Comitetului părintesc al clasei 13,3% 21,1% 

Consiliului reprezentativ al părinților Comitetul 
părintesc al școlii 

1,2% 2,5% 

Consiliului de administrație a școlii 0,5% ,8% 

Asociației părintești 3,0% 3,6% 

La moment nu sunt membru  83,0% - 

Niciodată nu am fost membru - 72,9% 

NȘ/NR 0,9% 1,4% 

 

Mai frecvent părinții participă la adunările organizate de către cadrul didactic (dirigintele de 

clasă, administrația școlii), mai puțin de către cele organizate de comitetul părintesc al clasei, și 

mai puțin participă la adunările organizate de astfel de organizații precum Consiliul 

reprezentativ al părinților / Comitetul părintesc al școlii și Asociația părinților, în cazul acestora 

din urmă peste 60% respondenți au menționat că nu participă niciodată. 

Tabelul 3. Participarea părinților la adunările de părinți organizate în cadrul 
școlii 

 
Lunar 

1-2 ori 
în 3 luni 

1-2 ori în 
jumătate de 

an 

1-2 ori în 
tot anul 
școlar 

Niciodată NȘ/NR 

Adunări organizate de către 
dirigintele de clasă 

1,8% 19,2% 44,2% 26,4% 7,4% 1,0% 

Adunări generale organizate de 
către administrația școlii 

0,4% 4,2% 26,3% 48,2% 17,5% 3,3% 

Adunări organizate de Comitetul 
părintesc al clasei. 

1,1% 6,2% 22,0% 21,9% 46,0% 2,6% 

Adunări organizate de către 
Consiliul reprezentativ al 

0,6% 1,8% 16,2% 16,2% 60,3% 4,9% 
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Lunar 

1-2 ori 
în 3 luni 

1-2 ori în 
jumătate de 

an 

1-2 ori în 
tot anul 
școlar 

Niciodată NȘ/NR 

părinților / Comitetul părintesc 
al școlii 

Adunări organizate de Asociația 
părinților 

0,6% 1,0% 13,7% 18,0% 62,1% 4,6% 

3.2. Comitetul părintesc (clasă) 

În toate clasele există comitetul părintesc. Rolul comitetului părintesc este perceput ca fiind 

unul de suport pentru cadrele didactice, în special pentru dirigintele clasei. Membrii 

comitetului părintesc sunt cei care se implică în situațiile în care este necesară contribuția 

părinților pentru procurarea unor bunuri și reparația clasei precum și organizarea unor 

evenimente, excursii etc. În unele instituții părinții din comitetul clasei se implică şi în 

soluționarea problemelor de disciplină a copiilor, a situațiilor conflictuale și în ajutorarea 

copiilor aflați în dificultate. 

„Comitetul părintesc al clasei, ne ajută la completarea anchetei sociale, la studierea condițiilor 

de trai a elevilor social-vulnerabili, se implică în problemele cu elevii cu comportamente 

deviante. Ne ajută la îmbunătățirea condițiilor, iată reparația în clasă, problemele stringente, 

dacă avem de organizat o excursie, tot ne ajută.” (cadru didactic, municipiu) 

Unii părinți, dar și cadre didactice au declarat că aceste comitete părintești funcționează în 

clasele primare și parțial în cele gimnaziale, dar deja în ciclul liceal elevii sunt cei care se 

implică mai mult − „în mare parte ne implicam când erau mai mici copii, iar acum nu ne mai 

implicăm în nimic.” Acest aspect a fost confirmat și de către elevii intervievați.  

„Despre comitet pot zice că în clasele primare în ciclul primar sunt mult mai activi părinții în 

aceste activități, cum trecem în treapta gimnazială totul se schimbă.” (cadru didactic, rural) 

„Noi suntem receptivi și nu avem nevoie de părinți, mai ales la ceea ce ține de financiar, părinții 

în general nu se prea implică.” (elev, rural) 

„Cred că părinții nu ar trebui să se implice în genere în domeniul învățăturii deloc. Profesorii cu 

elevii pot să se clarifice destul de bine toate problemele… Cred că este inutil ca părinții să se 

implice ei și așa au multe probleme de rezolvat.” (elevă, municipiu) 

„La noi liceul e făcut cu profil sportiv , gen internat cu cămin. La noi sincer să vă spun sunt 

părinți care nici nu știu unde învață copilul, adică total indiferenți.” (elev, rural) 

Alegerea sau realegerea membrilor comitetului părintesc se face, de obicei, la începutul anului. 

Părinții se eschivează să se implice de aceea sunt aleși în primul rând doritorii și persoanele 

propuse de către diriginte sau alți părinți. În mare parte, părinții membrii ai comitetului 

părintesc sunt femei, sunt persoane cu inițiativă și cele care sunt disponibile să se implice. 

Disponibilitatea părinților este privită din două perspective: pe de o parte sunt părinții care au 

anumite funcții publice (în cadrul instituțiilor de învățământ, centrelor de sănătate, APL etc.) și 
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se pot prezenta și implica mai repede în caz de necesitate, iar pe de altă parte, sunt femeile 

casnice care în opinia celor intervievați au mai mult timp liber. Unii respondenți, atât părinți, 

cât și cadre didactice, au remarcat faptul că uneori se insistă ca din comitet să facă parte cel 

puțin un bărbat, dat fiind faptul că sunt situații în care expertiza acestora este importantă − 

cum ar fi reparația, procurarea unor bunuri etc. În Comitetul părintesc sunt preferate 

persoanele care au studii superioare, dar studiile nu reprezintă un criteriu de excludere dacă 

părintele este interesat să participe. Mai mulți părinți din municipiul Chișinău au declarat că 

principalul rol al comitetului părintesc este colectarea resurselor financiare și determinarea, 

sau în unele situații constrângerea altor părinți să plătească, din acest motiv ei evită să fie 

membru a comitetului. De asemenea, deseori apar tensiuni, bârfe între părinți privind sumele 

ce urmează a fi colectate, modul cum au fost acestea gestionate etc. Se consideră că 

implicarea în comitetul părintesc reprezintă o irosire a timpului personal – „este 

responsabilitate și timp pierdut, timpul tău pierdut.” Unii părinți au declarat că atunci când 

sunt chemați la adunările părinteşti se pregătesc în primul rând financiar, o bună parte 

contribuind imediat cu banii solicitați ca ulterior să nu mai fie deranjați. 

„La adunarea părintească mai mult vorbesc despre colectarea banilor decât despre rezultatele 

copiilor, despre relația copil-profesor. Sunt anunțați cei care nu au dat, apoi se începe între 

părinți că de ce eu am dat, dar tu nu ai dat, sfadă între părinți.” (părinte, municipiu) 

 

Unii părinți au precizat că de fapt profesorii aleg comitetul de părinți astfel ca să le fie mai ușor 

să conlucreze. Aceste sunt persoane din anturajul cadrelor didactice sau cu care profesorii au 

stabilit relații mai apropiate. 

„Profesorul ia decizia cine să colecteze fondurile, cine din părinți e mai ager, cine e mai iute, 

cine ar putea să se pună în poară cu diferiți părinți care nu vrea să contribuie. Sunt părinți cum 

spune doamna (o altă participantă) că îi persecutat copilul și a fost nevoită să dea o dată în 

două luni, dar totuși să adune suma aceea și să o dea ca să evite posibile conflicte.”(părinte, 

municipiu) 

„La noi comitetul l-a ales profesoara, de la început a întrebat cine vrea benevol, au ridicat 

câțiva părinți mâna. Cine nu a făcut față în clasa 1-a, în clasa a doua s-a schimbat, deja cine 

profesoara a considerat că o să facă față. Se ocupă comitetul cu strângerea banilor de la 

părinți, să te sune, și așa cum m-au sunat ultima dată și au spus: „ştiți, doar Dvs. ați rămas să 

dați bani pentru cadou profesoarei” și îl sună pe soț și exact așa îi spune.” (părinte, municipiu) 

În unele colective de clasă pentru a implica toți părinții în activități, membrii comitetului 

părintesc sunt aleși în baza listei copiilor din registru și se face o rotație a comitetului părintesc 

o dată la jumătate de an sau o dată în an. În această situație, numărul membrilor din comitet 

variază în dependență de numărul copiilor pe listă în registru, perioada de alegere și anii de 

studii. Această practică stimulează unii părinți mai pasivi să se implice, dar nu întotdeauna 

funcționează. Într-o instituție din mediul rural comitetul părintesc a fost ales pe mahala, astfel 

ca membri acestuia să poată ușor comunica cu părinții. 

„Numărul de părinți s-a împărțit în 4 grupe. A ieșit câte o grupă de 7 oameni, pe parcursul la 4 

ani de școală primară. Câte 7, dar nu s-a mai făcut nimic, căci încă la început de an când s-a 
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făcut adunare tot (banii necesari) s-a strâns, iar mai apoi dacă a fost necesar, s-a sunat 

președintele comitetului, iar el îi anunță pe ceilalți.” (părinte, urban) 

„Președinta este medic din sat, ceilalți membri, la noi se aleg pe mahala pe mahala ca să poată 

coordona cu fiecare mahala, care are câte un părinte reprezentant.” (cadru didactic, urban) 

3.3. Consiliul părinților 

În unele școli activitatea comună a părinților la nivel de instituție este pur formală sau/și 

practic inexistentă. Inclusiv părinții activi, care sunt/ au fost membri ai comitetelor părintești 

din clase nu cunosc despre existența consiliilor părinților – „la noi poate este, dar nu știm, 

poate sunt undeva pe foi niște nume. Dar să activeze, să știm de ei... nu am auzit.”  

„Unica ce este că vine managerul de liceu care face un mini raport față de clasă separat, ce s-a 

făcut, ce cheltuieli, ce planuri sunt pentru viitor, care este situația la moment etc., dar să fim 

într-un colectiv toate comitetele părintești din toate clasele nu am avut ocazia. Comitetul 

părintesc pe școală cu părere de rău nu pot să vă spun nu am avut ocazia să fim întruniți sau să 

alegem un comitet părintesc pe școală. Nici nu știm ce activități se desfășoară cu părere de 

rău.” (IA, părinte, urban, membru al Comitetului părintesc) 

În unele școli s-a renunțat la colectarea banilor pentru fondul școlii deoarece condițiile fizice 

din școală, dotarea cu cele necesare sunt percepute ca fiind la nivel acceptabil sau înalt. Iar 

celelalte cheltuieli sunt acoperite din bugetul școlii. Au procedat în acest mod instituțiile 

preuniversitare care au trecut la autogestiune şi au bugete considerate suficiente pentru 

necesitățile şcolii, instituțiile care au beneficiat de mai multe proiecte şi unele instituții care s-

au confruntat cu anumite problem din partea părinților privind colectările de bani şi pentru a 

evita conflictele managerii au renunțat la contribuțiile asociațiilor. Însă, în mai multe din aceste 

școli a fost menținută colectarea banilor pentru fondul clasei. 

„S-a scos fundația școlii, s-a eliminat fiindcă nu mai este nevoie, liceul se descurcă și singur, 

pentru clasă strângem 300 de lei anual. S-a scos fundația cu doi ani în urmă. Fondul clasei 300 

de lei pentru xerox, curățenie în cabinete să nu facem noi și pentru reparație aparte merge 

dacă este nevoie de reparație în cabinet donăm dar nu e obligatoriu. Liceul are atribuție de a 

face tot.” (Elev, municipiu) 

„Am avut asociația părinților în liceul X, o asociație foarte bună, dar instituția a beneficiat de 

mai multe proiecte și are o baza materială bună. Deja 4 ani nu se mai solicită ajutorul din 

partea părinților. Baza este bună, este satisfăcătoare și au considerat că nu este nevoie de 

suportul financiar al părinților.” (reprezentant direcția de învățământ) 

În mare parte părinții continuă să identifice Consiliul părinților cu „Comitetul părintesc pe 

școală”. În unele instituții Consiliul părintesc este numit Senatul părintesc al școlii sau 

Academia părinților. Comparativ cu Comitetul de părinți pe clase Consiliul părinților participă la 

adunările generale pe școală care de obicei se organizează de două ori pe an: la începutul și la 

sfârșitul anului, și doar în cazuri excepționale (necesitatea contribuției părinților pentru 

derularea unui proiect, probleme disciplinare grave etc.) pot fi organizate adunări ad-hoc. În 
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cadru acestor adunări în multe instituții de învățământ participă și alți părinți nu doar membrii 

consiliului. Caracterul acestor adunări este mai mult informativ, chiar dacă aparent se iau 

anumite decizii. În cadrul acestor întruniri părinții sunt în mare parte actori pasivi, iar 

implicarea unor părinți în dezbaterea subiectelor care nu au fost anterior anunțate este privită, 

de obicei, cu reticență de ceilalți participanți. 

Consiliul părinților din întreaga instituție este format de obicei din reprezentanți ai comitetelor 

părintești pe clase. În unele instituții din acest consiliu fac parte toți membrii Comitetelor 

părintești, în alte instituții câte doi membri din clasă (de obicei președintele comitetului și un 

alt reprezentant) și în unele școli doar președintele comitetului.  

„Fiecare președinte al Comitetului din clasă este membru a Consiliului părintesc al școlii, al 

liceului în cazul dat, și noi de exemplu avem 9 clase și 9 părinți sunt în consiliu și de acuma 

cesta coordonează cu toate întrebările.” ( 2IA, manager, urban) 

„Senatul părintesc se alege în baza unei ședințe generale, dar de obicei se alege în clasă, 

fiecare clasă are un reprezentant în senatul părintesc. De obicei este președintele Comitetului 

părintesc din clasă sau altă persoană delegată.” (3IA, manager, urban) 

3.4. Consiliul părintesc al școlii versus Asociația părintească 

În unele instituții membrii Consiliului părintesc practic sunt și cei care gestionează Asociația 

părintească și în acest context rolul acestui organ crește semnificativ. Totuși, în mai multe 

instituții deciziile din cadrul Asociațiilor de părinți sunt luate într-un cerc mai restrâns de 

Consiliul de administrare al asociației. Deși, formal cadrele didactice și administrația 

instituțiilor nu fac parte și nu se implică în gestionarea fondurilor asociațiilor de părinți de facto 

managerii instituțiilor sunt principalii actori care decid modul în care vor fi cheltuiți banii. 

Atât părinții, cât și cadrele didactice consideră că interzicerea participării cadrelor didactice în 

cadrul asociațiilor de părinți este o abordare eronată care contribuie ca procesul să fie lipsit de 

transparență. 

„Din Asociația noastră părintească, nici un ban nu se duce în instituție până nu vede planul 

doamna director. Oricum ei (părinții) nu știu planul administrației, administrația știe mai bine 

de ce este nevoie și atunci toți banii care s-au strâns prin asociație se discută cu directorul 

liceului, președintele asociației vine: „Doamna director ce planuri avem de făcut.”” (cadru 

didactic, municipiu) 

Managerii intervievați în cadrul studiului sunt de părerea că Consiliul părintesc și Asociația 

părintească se suprapun. De obicei, președintele asociației părintești face parte din comitetul 

părintesc. Astfel, nu s-a putut distinge diferențe semnificative dintre acestea, totuși membrii 

Consiliului părintesc sunt electivi, iar membru al asociației poate deveni orice părinte, prin 

depunerea unei cereri. O altă diferență semnificativă pe care nu toți părinții o percep se referă 

la statutul juridic al Asociației părintești înregistrate care este o entitate separată de instituția 

de învățământ. 
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3.5. Asociația Părintească 

a) Membrii asociației 

Membru al Asociației părintești poate deveni orice părinte/îngrijitor copii cărora studiază în 

cadrul instituției școlare în care activează asociația respectivă. Pentru a deveni membru este 

necesar depunerea unei cereri către președintele asociației, acest lucru are loc benevol. 

„Cerere, pur și simplu cerere, când veniți deja în școala X, este anunțat că este așa asociație și 

puteți deveni membru a asociației făcând donație și se explică pentru ce, de ce.” 

(vicepreședinte AP, municipiu) 

Majoritatea membrilor asociației părintești sunt femei, principalul motiv fiind faptul că femeile 

sunt cele care se ocupă în mare parte de educația copiilor în familie, acestea sunt prezente mai 

des la adunările părintești. 

„Putem spune 10% bărbați și 90% femei dacă așa vizual să te uiți. Dacă la noi vin doi bărbați și 

restul din 30 de copii − femei.” (vicepreședinte AP, municipiu) 

În cazul în care părinții copiilor sunt plecați peste hotare, reprezentant al părintelui în cadrul 

Asociației părintești este persoana care are grijă de copil/îngrijitorul copilului, de obicei 

acestea sunt buneii sau alte rude apropiate. 

Odată ce copilul a finisat studiile în instituția dată, părintele nu mai este membru al asociației 

părintești. Excepție poate fi în cazul președintelui asociației1, dacă membrii asociației sunt 

satisfăcuți de munca acestuia și însăși persoana manifestă interes pentru ași continua 

activitatea în cadrul asociației. 

„Membrii sunt doar cei care au copii și dacă copilul a absolvit școala noi zicem la revedere 

membrului asociației. Aplaudăm pentru susținere și participare.” (vicepreședinte AP, municipiu) 

Conform datelor studiului cantitativ circa 60% dintre părinți au declarat că în școlile unde 

învață copii lor există Asociații părintești, iar puțin peste 10% nu știu despre existența acestora. 

De asemenea, circa 40% dintre părinți au menționat că Asociația părintească este înregistrată, 

ceea ce înseamnă că plățile se pot achita la bancă sau la instituție și se eliberează bon de casă. 

b) Organele de conducere a asociației părintești 

Conducerea asociației părintești este alcătuită din consiliul administrativ compusă din 5(7) 

membri și comisia de audit și revizie compusă din 3 membri, care mai sunt numiți revizori. 

De obicei membrii organelor de conducere sunt selectați în baza anumitor criterii: 

- prezența copiilor care își fac studiile în instituția dată; 

- statutul social, ocupația; 

- gradul de implicare a părinților în soluționarea problemelor școlii. 

În opinia unor respondenți toate categoriile de persoane ar putea fi membri ai asociației sau să 

facă parte din consiliul administrativ. Nu este o delimitare pe bază de sex, ocupație, limbă 

                                                           
1
 În mai multe asociații părinteşti din municipiul Chişinău preşedintele este remunerat. 



29 / 92 

vorbită, religie etc. Unii părinți consideră că experiențele anterioare, situația financiară bună a 

familiei favorizează alegerea președintelui asociației. Membrii comisiei de audit și revizie sunt 

aleși astfel ca pregătirea lor profesională (contabili, economişti etc.) să le faciliteze activitatea. 

„Organele de conducere sunt reprezentate de toate categoriile. Chiar avem o doamnă membră 

care e casnică ea chiar a spus „Stimați colegi, eu multe nu cunosc pentru că de mulți ani stau 

acasă, am 3 copii și cu ei consecutiv am stat acasă și la multe momente eu am să dau multe 

întrebări…„Reieșind din experiența personală, dacă sunt în comisia de revizie două doamne una 

este economist, alta este contabil. Sarcina comisiei de a compara documentele oficiale, 

facturile care sunt cu cheltuielile care au fost efectuate, și atunci ele fac raport.” 

(vicepreședinte AP, municipiu) 

„Mi se pare că atunci când sunt aleși se ia în vedere tot și statutul socio-economic, și dacă a 

mai avut copii în școală, și cum s-au manifestat, și dacă este pus bine merci pe picioare. Se iau 

în funcție de mai multe chestii. Părinții cunoscând cine și care propun votul pentru sau contra.” 

(președinte Consiliul părintesc, urban) 

Unii președinți ai asociațiilor părintești au menționat că membrii Consiliul de administrație al 

asociației se întrunesc lunar pentru a discuta problemele existe şi a planifica activitățile 

ulterioare. Pe când alți președinți intervievați au evidențiat faptul că adunările sunt organizate 

în momentul când apare o anumită problemă sau este necesară desfăşurarea unei activități. 

Câțiva respondenți au menționat că la adunările asociației este prezentă și administrația școlii 

(directorul, directorul adjunct). Administrația școlii are rolul de a informa membrii asociației 

privind problemele școlii și de a consulta atunci când asociația își propune să desfășoare careva 

activități. În unele situații, mai întâi discută preşedintele asociației cu managerul instituției şi 

ulterior se întrunesc membrii Consiliului de administrație a instituției.  

„La fiecare adunare este prezentă și doamna director și vice-director pe educație care la fel dau 

darea de seamă pe parcursul lunii: ce s-a schimbat, ce doresc să mai schimbe, ce se face pentru 

susținerea bună a examenelor de bacalaureat, cum au susținut pretestarea, dacă este 

problemă cu vreun profesor – ce se poate de făcut.” (vicepreședinte AP, municipiu) 

3.6. Consiliul elevilor 

În cadrul instituțiilor de învățământ cu clase doar liceale și a școlilor cu mai multe clase liceale 

activitatea consiliilor elevilor este prezentă şi este mai vizibilă prin diferite activități. Consiliul 

elevilor se implică în mare parte în organizarea evenimentelor (săptămâna Mediului, Ziua 

Tricolorului etc.), sărbătorilor (Ziua profesorului, Crăciunul, Balul Bobocilor etc.), oferă suport 

cadrelor didactice pentru organizarea unor lecții/ore demonstrative etc. În unele instituții de 

învățământ elevii din consiliu sunt implicați în organizarea activităților de salubrizare la nivel de 

comunitate, plantarea pomilor, acțiuni de binefacere și ajutorare (copii, vârstnici) etc. 

Totodată, studiul a constatat că tipul de activități realizate de către Consiliul elevilor este într-o 

corelație strânsă cu domeniul de activitate și afinitate a directorului adjunct responsabil pe 

educație. Astfel, în unele instituții se organizează evenimente: „mai mult cu sănătatea, 

HIV/SIDA”; „facem des competiții sportive”; „expoziții tematice cu diferite lucrări manuale” etc. 
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Unii elevi au menționat că Consiliul elevilor există mai mult formal. Din motivul lipsei unui 

buget aceștia nu pot desfășura activitățile pe care și le doresc. În opinia elevilor propunerile 

din partea Consiliului elevilor nu sunt în mare parte tratate cu seriozitate din partea 

administrației școlii. 

„Am venit cu inițiativa să inițiem Consiliul elevilor deși el exista în ghilemele, este doar în 

dosare, și de atunci eu sunt președinte de trei ani deja. Mereu facem întruniri, mereu încercăm 

să facem ceva doar că Direcția nu prea ne susține… Nu ne susțin din punct de vedere financiar, 

suntem copii și personal nu lucrăm și nu avem de unde să finanțăm Consiliul unde să organizăm 

diferite evenimente, iar Direcția nu ne susține „vreți faceți, vreți nu faceți − nu ne interesează”. 

(elev, municipiu) 

Unii membri ai Consiliului elevilor au menționat că implicarea redusă a acestui organ în 

soluționarea diferitor probleme din școală se explică și prin faptul că mulți elevi sunt, pasivi, 

dezinteresați și/sau nu vor să-și asume responsabilitatea unor acțiuni.  

„A apărut o problemă că nu le place profesorul de informatică și am propus să scriem un 

demers cu argumente, bine formulat...da ei au zis că nu că dacă-l dau afară apoi o să fie mai 

rău. Dacă vrei să rezolvi o problemă trebuie să-ți asumi o oarecare responsabilitate. Mai avem 

și Consiliul de administrare la care am fost invitat numai odată și nici nu știu cu ce se ocupă.” 

(elev, rural, preşedinte al Consiliului elevilor) 

Unii părinți și elevi confundă Consiliul elevilor cu Consiliul Local al Tinerilor (CLT), în cea din 

urmă structură fac parte mai mulți elevi din ciclul liceal. Vizibilitatea CLT în unele comunități 

este asigurată de implicarea acestora în diferite proiecte la nivel comunitar. 

Modalitățile de alegere a Consiliilor elevilor: 

- delegarea unui reprezentant din clasă, de obicei șeful clasei sau alt/alți doritori activi; 

- selectarea din rândul doritorilor, selecția este făcută de către directorul adjunct, care 

ulterior coordonează acest consiliu.  

„Sunt selectați doar șefii de clasă în membrii consiliul și am propus anul acesta să fie selectați la 

voluntari, și numărul a crescut enorm s-a dublat chiar numărul elevilor de la 35 la 70. Mulți 

sunt șefi din clasă, majoritatea șefilor sunt pasivi doar denumirea de șef de clasă, vin adjuncți 

care se implică mult mai activi. Acei care intră voluntar sunt mai activi de cât cei pe care îi 

impui, este o diferență colosală.” (M, elev, municipiu) 

În mare parte din Consiliile elevilor fac parte elevii cei mai activi, ingenioși din clasele mai mari.  

„Este consiliul elevilor, din el fac parte elevii, mai mult din clasele mai mari și acei care au 

interes față de carte și rezultate mai bune la învățătură.” (părinte, rural) 

„Ca exemplu șefii clasei sunt în consiliu, este președintele, o zi de autoconducere când elevii fac 

lecții...” (părinte, urban) 

Alegerea Președintelui Consiliului elevilor se face: 

- prin votul membrilor Consiliului Elevilor; 
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- prin organizarea alegerilor, caracteristică în special liceelor clasice. Alegerile 

președintelui pot fi directe – „toți elevii aleg candidații” se simulează alegeri cu 

buletine de vot sau fiecare clasă decide ce membru va fi susținut și candidatul care 

este susținut de mai multe colective este învingător; 

„Președintele este ales de întreaga școală la noi se face chiar Campania Electorală, Președintele 

merge din clasă în clasă și își face reclame, promisiuni noi nu ne uităm după aceasta noi 

alegem după înfățișare care este mai serios mai solid pe acei îi votăm.” (elevă, municipiu) 

- numit de către administrația instituției de învățământ. 

„La noi este și a fost, numai că nu știu când se fac ședințele, președintele e o fată de la mine din 

clasă care se înțelege foarte bine cu directorul educativ și respectiv noi nu am ales, nu am făcut 

adunare. Când odată ne-am îngrămădit directorul ne-a zis iată secretarul, vicepreședintele și ce 

facem.” (elevă, rural) 

„Noi este, tot este împărțit pe departamente, eu sunt la organizări. De fapt, nu știam că sunt, 

dar m-au numit. Când a venit timpul să facem un eveniment mi-au zis că știi tu ești 

responsabilă pe organizare și atunci am aflat.” (elevă, rural) 

Perioada pentru care este ales președintele Consiliului de elevilor diferă. O bună parte din 

elevii intervievați au menționat că îl aleg pentru toată perioada cât elevul este în liceu, în unele 

instituții însă elevii din clasele a 12-a nu sunt președinți ai Consiliului elevi pentru că au mai 

puțin timp fiind preocupați de examenele de bacalaureat. În alte instituții președintele este 

schimbat în fiecare an. În două situații elevii au declarat că președintele se alege pentru 

perioada de doi ani. 

Câțiva elevi au precizat faptul că și-ar dori ca Consiliul elevilor să aibă o putere decizională mai 

mare privind activitatea instructiv-educativă, iar propunerile să fie discutate și analizate.  

„Eu nu cred că Consiliul elevilor este neapărat cel mai eficient organ al școlii fără de care nu se 

poate. Eu aș vrea ca acesta nu să organizeze zile nu mai știu de care, ci dacă s-au făcut careva 

lecții care nouă nu ne-au plăcut apoi la sfârșitul lunii să ne adunăm și să schimbăm ceva și asta 

e eficient într-adevăr.” (elevă, rural) 

3.7. Consiliul de administrare al instituției 

Activitatea acestui organ în cadrul instituției este puțin cunoscută, marea majoritate a 

părinților și unele cadre didactice nu cunosc despre existența acestui consiliu. Activitatea 

Consiliului de administrare în cadrul instituțiilor de învățământ este la o etapă incipientă și este 

practic nefuncțional. Cadrele didactice și managerii intervievați au menționat că se confruntă 

cu următoarele probleme în activitatea consiliilor de administrare: 

- dificultăți în întrunirea membrilor (părinții angajați în câmpul muncii nu sunt disponibili 

de a se prezenta la toate ședințele); 

- disconfort și prejudecăți privind abordarea deschisă a unor probleme ale instituției în 

prezența părinților și elevilor. 
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„Sunt niște lucruri care, simplu așa să zic, cum se zice la moldoveni: nu pot scoate gunoiul din 

casă, adică este de exemplu un cadru didactic, să-i zicem așa căruia i s-a primit ceva nu bine 

sau o lecție nu prea bine sau s-a întâmplat un caz așa ieșit din comun, nu pot eu să-l discut la 

nivel de părinte și la nivel de elev, adică sunt niște lucruri care nu funcționează.” (2IA, manager, 

urban) 

- participarea formală a părinților;  

„Părinții cred că profesorii știu mai bine problemele școlii și ei știu mai bine ce le trebuie, și 

sunt de acord cu ceia ce zice profesorul.” (cadru didactic, rural) 

- neconcordanța percepută între cei care sunt factorii de decizie și cei care își asumă 

responsabilitatea − „părinții și elevii decid, iar directorul răspunde, nu înțeleg aceasta”. 

Câțiva elevi au menționat faptul că în instituțiile în care învață ei este Consiliul de administrare 

al instituției însă rolul acestuia este redus sau lipsește cu desăvârșire.  

„Nici nu știam că este, nu am participat. Eu sunt președinte a Consiliului elevilor și membru a 

Consiliului Național al elevilor. M-a informat la Consiliul Național al Elevilor despre existența 

acestui consiliu, iar la nivel local nu am putut face nimic. După câteva activități (în cadrul 

Consiliului Național al Elevilor) mi s-a spus că este așa organizație și noi trebuie să insistăm să 

se lucreze, am insistat dar fără folos...” (elev, rural) 

„La noi în Consiliul de administrare părinți sunt, dar elevi nu. Mama mea este, ea este fostă 

profesoară, acum stă acasă, ea este din sat, toți o cunosc, are studii. Mai ales s-a ales la 

Consiliul părintesc și de acolo s-a ales mai departe la Consiliul de administrare.” (elevă, rural) 

În opinia părinților intervievați Consiliului de administrare al instituției are rolul de a spori 

conlucrarea între părinți și școală. Totodată, părinții să-și asume și ei responsabilitatea 

gestionării resurselor financiare, după trecerea la autogestiune – „am auzit că ei nu pot să facă 

achiziții unde trec mai mult de 30 mii de lei.” 
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4. Relațiile dintre actorii implicați în procesul educațional 

4.1. Interacțiunea cu şcoala 

Interacțiunea cu școala și în școală este apreciată înalt de către părinți, 92% s-au arătat a fi 

mulțumiți sau foarte mulțumiți de relațiile cu școală, 84% − de atitudinea cadrelor didactice 

față de elevi, iar circa 82% − de relațiile între copii. 

Figura 6. Gradul de satisfacție a părinților de interacțiunea în școală 

 

4.2. Relațiile dintre cadrele didactice/diriginte și părinți 

Calitatea și frecvența comunicării părinților cu cadrele didactice reprezintă un lucru important 

în implicarea părinților în activitățile școlii. Atât părinții, cât și cadrele didactice au menționat 

că în majoritatea colectivelor de părinți există câțiva părinți activi, care vin cu inițiative; o bună 

parte din părinți care se conformează deciziilor și unii care sunt total indiferenți. Deseori 

părinții ai căror copii sunt percepuți ca având „comportamente inadecvate”, „nu învață” sunt şi 

cei care în mare parte nu participă la adunările părintești și nu se interesează de activitatea 

copiilor în cadrul instituțiilor de învățământ. O cauză a neprezentării acestora în şcoli poate fi şi 

modul cum se discută cu ei, cum sunt abordați de către cadrele didactice, dar şi de către alți 

părinți. 

În diferite contexte mai mulți părinți au declarat că s-au implicat în soluționare problemelor de 

disciplină a elevilor în cadrul orelor. Părinții au făcut un grafic prin care un părinte să asiste 

zilnic la ore. Unii părinți au declarat că prezența lor în timpul orelor a reușit să disciplineze 

copii, alții însă, au menționat că în continuare se confruntă cu comportamente inadecvate ale 

unor copii fapt ce afectează procesul instructiv-educativ. Practic în toate discuțiile de grup s-a 

menționat faptul că comportamentul unor copii în cadrul instituțiilor de învățământ este 

problematic şi periclitează buna desfăşurare a orelor.  
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„Noi am scris cu tot colectivul cere la director. Am scris pe ce perioadă vor asista (la ore) toți 

părinții, și am făcut din timp o listă pe care ne-am semnat că o să fim în fiecare zi. Adică am 

scris data, și care părinte v-a fi în acea zi.” (părinte, urban) 

„Era în ajun de o sărbătoare, o gălăgie strașnică, învățătoarea nu era și am stat noi ca părinți. 

Noi și așa, și așa dar nu puteam să îi liniștim. Aceasta este o dovadă că acasă totuși părinții 

trebuie să lămurească ca copilul să aibă stimă față de profesor, de adult și de colegi. La noi 

aceasta nu e, ori părinții sunt ocupați, dar e scăzută stima între copii, și față de adulți.” 

(părinte, municipiu) 

În unele instituții de învățământ relațiile cu părinții sunt consolidate prin desfăşurarea 

activităților comune și organizarea unor ședințe tematice cu părinții. În acest sens factorul 

uman contează foarte mult, de obicei aceste activități sunt organizate de către psihologul 

școlii, directorul adjunct sau un cadru didactic cu inițiativă. Părinții care participă la asemenea 

activități le consideră utile și le recomandă și altora. Unele cadre didactice au remarcat că 

profesorii trebuie să aibă abordare individuală în raport cu părinții, să fie mai deschiși și să 

comunice intens cu aceștia prin diferite mijloace.  

„La noi ca activitate avem Școala părinților în fiecare lună sau o data la 2 luni. Discutăm multe 

întrebări despre relațiile între părinți și copii. Diriginta e psiholog școlar, și ea a organizat, iar 

noi cu plăcere venim și discutăm... face toată școala pe rând, clasa noastră face odată cu clasa 

paralelă” (părinte, urban) 

„Ca să implic părinții mi-am schimbat formele de lucru. Eu nu fac adunări să discut cu toți 

despre copii, dar cu fiecare în parte și aici se fac ore de pedagogizare la un ceai. Apoi îi implic la 

o șezătoare unde mamele vin și se îmbracă în costume naționale. Eu fac cu toți activități, eu 

personal discut cu părinții prin telefon, prin Skype (în special cei plecați peste hotare). Ei des mă 

sună cum să facă exercițiile cu copiii. Este mai ușor în clasele primare.” (părinte, rural) 

4.3. Relația dintre cadru didactic și elevi 

Câțiva părinți au menționat faptul că sunt foarte satisfăcuți de activitatea unor cadre didactice 

care se dedică performanțelor elevilor și se bucură de succesele comune a acestora.  

„Profesoara de matematică are metoda ei aparte, are 3 elevi pe care i-a selectat, elevi cu 

rezultate mai bune la învățătură. Aceștia au câte un caiet de la început de an și o zi în 

săptămână rămân după ore și lucrează suplimentar (fără plată), pregătire pentru olimpiadă, ca 

în februarie dumneaei să aibă elevi pregătiți și să participe la olimpiadă. Dacă ei nu rămân ora 

ceea în timpul săptămânii, deja le împarte bilețele cu 2 sau 3 probleme pregătite ca ei sa 

lucreze.” (părinte, urban) 

În mare parte elevii intervievați s-au arătat mulțumiți de activitatea cadrelor didactice care le 

predau. Ei au accentuat aportul cadrului didactic și a atitudinii acestuia față de disciplina care o 

predau în performanțele academice ale elevilor. De asemenea, este importantă modul în care 

cadrul didactic interacționează, comunică cu elevii.  
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„Iubirea profesorului față de obiectul său, dacă el face asta din dragoste și o face cu plăcere și 
tu altfel primești orele și înțelegi, dar dacă vine și zice că eu v-am predat voi trebuie să 
învățați.” (elev, rural) 

„Pot să vă spun de limba română, până într-a 9-a am avut o profesoară și acum de 2 ani am 

alta, apoi este o diferență totalmente, de mii de km. Prima profesoară ne încuraja, era genul 

chiar dacă nu făceai corect ea te lăuda pentru efort, îți dădea câteva indicii ca data viitoare să 

faci și mai bine. Acum vii la liceu și profesoara îți spune că tu totalmente nu ai dreptate și doar 

părerea ei este corectă și noi ziceam că da ea are dreptate și ținem gura închisă.”(elev, rural) 

 Mai mulți elevi sunt de părerea că la momentul actual relația dintre elevi și unii profesori este 

bazată pe relații de egalitate. Elevii din ciclul liceal sunt văzuți de către profesori ca persoane 

mature, acest lucru îi face pe elevi să se simtă mai responsabili față de studii. Elevii optează 

pentru o relație prietenoasă cu profesorul. 

„Profesorul fiind un prieten mai mult te motivează să te pregătești ca să nu îl dezamăgești, 

decât dacă ar fi mai strict… Profesorii prietenoși au mai mare succese din considerentul că 

nimeni nu încearcă să-i descurajeze elevii chiar se pregătesc la orele aceștia.” (elev, municipiu) 

Gradul de satisfacție a părinților de atitudinea cadrelor didactice față de elevi este confirmată 

și prin faptul că 72,3% au menționat că copiii lor au fost încurajați la scoală de către profesori, 

totuși se observă că o pondere importantă de 26,4% au oferit un răspuns negativ. 

Figura 7. Opinii privind atitudinea pozitivă a cadrelor didactice față de elevi 

 

De asemenea se observă și opinii negative ale părinților, respondenți ai studiului, privind 

comportamentul cadrelor didactice față de copiii acestora, relatând cazuri de violență 

psihologică sau chiar și fizică. O pondere de 12,9% au menționat că au fost cazuri când copiii au 

fost jigniți de către profesori, 9,2% − precum că copii au fost numiți cu cuvinte urâte. Este 

important faptul că sunt relatate și cazuri de violență fizică, cu circa 4,7% răspunsuri ale 

părinților intervievați precum că copilul lor a fost lovit de profesori. 
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Figura 8. Opinii privind atitudinea negativă a cadrelor didactice față de elevi 

 

Și în cadrul discuțiilor de grup unii părinți, cadre didactice și elevi au remarcat că există multe 

situații în care cadrele didactice au un comportament inadecvat în raport cu elevii. În opinia 

celor intervievați, cele mai frecvente situații de acest gen se referă, la: 

- abordarea în cadrul orelor a unor subiecte care nu au tangență cu disciplina predată 

(istorii din viața privată); 

- stigmatizare: „îl ia de bun sau de rău”; 

- numirea cu cuvinte urâte. 

Elevii au remarcat faptul că unii profesori au o atitudine inadecvată față de elevii care au un 

potenţial de învățare mai redus și/sau sunt mai puțin sârguincioși. 

„Un elev care se descurcă mai bine la matematică lipsea de la oră și profesorul zice: „vedeți că 

dacă nu este elevul acela apoi voi toți nu aveți nici o valoare.” Nu ar trebui să facă comparații 

sau diferențierea asta, pentru că cum îi predă la un elev așa trebuie să predea și la ceilalți care 

înțelege mai puțin.” (elevă, rural) 

„Când eram încă la gimnaziu aveam un coleg as în clasă… cunoștințele lui nu făceau atât cât 

lauda asta. Să te simți că nu ai nici o valoare asta cred că e cel mai înjositoare senzație, 9 ani să 

te simți a 10-a roată la căruță, nu numai unul-doi elevi, dar toți elevii, că el era favoritul și noi 

restul nimic.” (elevă, rural) 

„Un prof i-a spus unui elev că iaca dacă nu înveți la obiectul meu apoi o să fii un nimeni în viață. 

Cum poate el să facă asemenea concluzie că copilul nu s-a pregătit pentru obiectul lui, poate el 

e bun la alt obiect.” (elev, rural) 

Sunt însă și elevi care învață bine, sunt încrezuți în cunoștințele lor și din această cauză uneori 

ajung la situații conflictuale atât cu unele cadre didactice cât și cu unii colegi. 

„Eu tot am fost implicat într-un caz nu prea frumos când un tânăr specialist nu a dat dovadă de 

cunoștințele de care credeam noi că o să dea dovadă și el îmi spune ca profesor de chimie că 

aluminiul are valența 2, eu ca rebel am spus că categoric doar 3, i-am făcut schemele să-i 

demonstrez. Se scoală o colegă de a mea de clasă în picioare și îmi zice așa niște cuvinte nu 

prea frumoase că dacă așa a zis profesorul apoi taci.” (elev, rural) 

Elevii intervievați au remarcat că unele cadre didactice au o atitudine diferențiată față de elevi 

în dependență de: statutul social al părinților, gen (băiat sau fată); instituția la care au studiat 

anterior etc. Părinții din mediul rural au accentuat aspectul ce se referă la discriminarea 
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elevilor care au învățat anterior în alte școli. De menționat este că cel mai mult au pus accent 

pe atitudinea diferențiată a cadrelor didactice față de elevi respondenții din mediul rural. 

 

- gen 

„Anul acesta a venit o profesoară nouă, necăsătorită la literatura universală. Ea prefera mai 

mult băieții. Poate că noi insistam să răspundem, dar nu ne dădea nici o atenție, uneori 

răspundeam fără să fiu întrebată și tot nici o reacție, dar dacă vre-un băiat repeta pe urmă era 

acceptat, acum mă duc la lecție și nu spun nimic.” (elevă, rural) 

- statutul social al părinţilor 

„O fiică de medic de la noi din clasă, medic foarte cunoscut la noi în raion și profesoara știe că 

ea vrea să aplice la medicină și îi pune așa niște note mari că ea nu știe de așa note...” (elev, 

rural) 

„În zonele rurale se știe a cui copil, cine e părintele și se pun notele după statutul părinților. Am 

observat acest lucru și te doare uneori pentru că sunt copii care au meritat și când I se dă 

diploma el o ține în mână tremurând, iar cei la care mama ori tata are privilegii mai mari poate 

să o arunce sau… se vede că nu e meritată.” (părinte, rural) 

- a studiat anterior la altă instituţie de învăţământ 

„Am situația că copilul meu e nevoie să circule, clasa 12, deoarece la noi în sat este doar 

gimnaziu. A fost la un nivel înalt de studii, dar când s-a dus în satele vecine au început să-l 

înjosească, să-l decadă la note până ne-am implicat părinții și de acuma sunt la nivel. Ei puneau 

pe poziții copiii care sunt de baștină, din sat și să nu fie mai sus acei care sunt veniți.” (părinte, 

rural) 

Profesorii care predau discipline la care elevii au de susținut examenele de bacalaureat sunt 

percepuți ca fiind mai severi, decât profesorii de la celelalte discipline. Elevii justifică acest 

lucru prin faptul că profesorii își doresc ca elevii să aibă rezultate bune la examene. 

„La noi relația aș spune că e de egalitate la obiectele care noi nu avem bacalaureatul, profesorii 

sunt mai înțelegători nu ne presează așa de tare însă la obiectele de bază de bacalaureat acolo 

un pic profesorii sunt mai stricți pentru că vor ca toți să susțină bacalaureatul și să puie o bază 

mai bună.” (elev, municipiu) 

4.4. Implicarea elevilor și părinților în soluționarea 
problemelor privind resursele umane din şcoli 

Procesul de schimbare a unui cadru didactic la o anumită disciplină este unul dificil de realizat. 

De obicei, managerii insistă ca să fie în continuare cadru didactic vizat, iar ceilalți colegi nu vor 

să intre în conflict. Dorința de schimbare a cadrului didactic apare în special atunci când elevii 

au cu ce compara având experiența predării acestei discipline de către un alt profesor sau/și 

există în școală un alt cadru didactic care se bucură de o reputație mai bună.  

„Poate și noi am fost de vină că am zis din start că nu ne place profesoara de română și am 
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scris un demers la direcție și să o schimbăm cu fosta. Fiindcă din 3 foste clase de a 9-a am făcut 

o singură clasă de liceu, eram mai mulți pro. Profesoara a auzit și s-a revolta a fost contra 

fostei noastre profesoare, cea din urmă a zis că nu-i trebuie.” (elev, rural) 

„Chiar dacă nu ne place cum predă un profesor apoi directorul n-o să-l dea afară, dar o să-i 

facă observație și mai departe cum o să se comporte el ține de atitudinea lui față de noi, că 

poate să se corecteze, dar poate să fie o jignire că noi ne-am permis să scriem plângere pe el.” 

(elevă, rural) 

Unii elevi s-au arătat indignați de formalitatea unor funcții în instituție, care în opinia lor ar 

trebui să aibă un rol important pentru procesul instructiv educativ și atmosfera din cadrul 

instituțiilor de învățământ.  

„E o chestie banală ca să fie psiholog în școală și noi nu știm cine e. Este funcția formal.” (elevă, 

rural) 

„La noi psihologul e profesor de educație fizică și antreprenorială, ca funcție el e psiholog, dar 

el singur nu știe măsura când să se oprească sau cum să abordeze anumite subiecte.” (elev, 

rural) 

Unii părinți și elevi au menționat faptul că este mai ușor să comunice cu dirigintele și prin 

intermediul acestuia să ajungă să soluționeze problemele inclusiv cu suportul celor din 

administrația instituției.  

„Când apar probleme vorbim cu dirigintele, el vorbește cu administrația și el vine înapoi și ne 

răspunde. E mai efectiv așa, că în consiliu sunt reprezentanți din toate clasele, dar așa fiecare 

clasă are durerea ei și respectiv pe diriginte îl doare de clasa lui nu de toată școala.” (elevă, 

rural) 

4.5. Efectele migrației 

În toate discuțiile de grup, în diferite contexte s-a menționat faptul că migrația părinților la 

muncă peste hotare şi în consecință copii rămaşi fără îngrijire părintească se răsfrânge asupra 

procesului instructiv-educativ din instituțiile de învățământ. S-au discutat aspecte începând de 

la disciplina copiilor, maturizarea rapidă a acestora, lipsa de afecțiune, supra solicitarea copiilor 

cu grijile gospodăriei şi până la imaginea şi autoritatea părinților în raport cu copii. Unii elevi 

din clasa a 12-a au declarat că părinții au plecat când ei erau în clasele primare şi au învățat să-

şi asume propriile decizii − „am 19 ani, de 3 ani locuiesc singur”; „ părinții au plecat din clasa a 

II-a, eu sunt pe cont propriu, ei bani doar trimit.”. 

„Mulți părinți sunt plecați peste hotare și copii sunt lăsați. La noi în clasă de asemenea mulți 

părinți sunt plecați, dacă nu ambii părinți, atunci unul. Copiii sunt lăsați cu bunicii, care fiind în 

vârstă nu pot veni la adunări şi practic nu se implică deloc.” (părinte, rural) 
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5. Cheltuielile părinților pentru studiile preuniversitare ale 
copiilor 

Cheltuielile estimate ale părinților pentru educația copiilor în 2016 se ridică la 2367,6 mil lei 

fiind cu circa 38% mai mare în raport cu suma totală a cheltuielilor suportate de părinți în 

același scop în 2012, care au fost estimate la 1718,3 mil lei. Totodată, în 2016 contribuțiile 

financiare neformale a părinților în instituțiile de învățământ a fost estimată la 309,3 mil lei, 

fiind cu 8% mai mari decât în 2012. 

Cele mai mari sume bănești părinții le plătesc pentru îmbrăcămintea și încălțămintea necesară 

copiilor pentru școală și procurarea rechizitelor școlare, aceste cheltuieli constituie în 2016 

circa 62,8% (68,7% în 2012) din totalul cheltuielilor. Comparativ cu 2012 se observă o scădere 

semnificativă a contribuției părinților pentru primirea diplomelor și a plăților în comitetul 

părintesc, dar și a aspectelor ce țin de încălzire, reparații în școală. Aceste scăderi pot fi 

explicate prin faptul că în mai multe instituții de învățământ au fost implementate proiecte de 

eficientizare a energiei termice prin schimbarea instalațiilor de încălzire, a ferestrelor, 

asigurarea izolării termice etc. Au crescut însă față de 2012 cheltuielile pentru examene, lecții 

particulare, dar și cheltuielile pentru luarea mesei la școală, transport, uniformă școlară, 

rechizite școlare, cărți și caiete suplimentare, toate acestea pot fi considerate consecințe ale 

creșterii prețurilor din ultimii ani la diverse mărfuri și servicii. 

Tabelul 4. Cheltuielile pentru educație per gospodărie2 

 

SUMA mil. lei % creștere 
față de 
2012 în 2006 în 2012 în 2016 

Manuale ( inclusiv plata pentru arendă) 37,8 46,2 45,8 -1% 

Cărți, caiete suplimentare - 92,5 120,2 30% 

Rechizite şcolare 470,4 229,9 292,8 27% 

Îmbrăcăminte / încălțăminte pentru şcoală3  639,9 950,4 1429,8 50% 

Transportarea până la şcoală cu transport 
şcolar 

86,5 19,8 32,3 
63% 

Luarea mesei la şcoală  228,9 75,0 122,3 63% 

Activități extracurriculare (cercuri de interese, 
grupe sportive) 

14,6 17,2 15,1 
-12% 

                                                           
2
 Nu au fost incluse cheltuielile pentru transport (în afară de cel școlar) și cazarea elevilor care învață în 

alte localități. 

3
 Părinții au fost rugați să includă doar costurile pentru îmbrăcămintea, încălțămintea care este cerută 

copiilor la școală (cum ar fi de exemplu uniforma școlară, îmbrăcămintea sportivă etc.) și să excludă 
cea care indiferent dacă copilul frecventează școala oricum ar procura-o.  
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SUMA mil. lei % creștere 
față de 
2012 în 2006 în 2012 în 2016 

Lecții particulare 92,5 115,9 166,0 43% 

Cadouri pentru cadrele didactice 24,7 42,3 36,4 -14% 

Reparații în şcoală / auditoriu 14,6 47,9 36,5 -24% 

Încălzire (asistența tehnică / reparație) în 
şcoală 

5,6 1,3 0,1 
-92% 

Lecții suplimentare (în grup) 26,2 21,3 16,4 -23% 

Plată pentru o notă bună  3,7 0,9 1,0 11% 

Manifestații şcolare  12,9 6,1 5,8 -5% 

Examene  5,9 1,2 2,0 67% 

Primirea diplomei 1,5 0,3 0,0 -100% 

Plăți în comitetul părintesc 19,9 49,5 34,8 -30% 

Paza şcolară  1,7 0,8 2,4 200% 

Alte - - 7,9 - 

Total  1718,3 2367,6 38% 

TOTAL neformale4  209,2 287,3 309,3 8% 

Parte (%) a cheltuielilor totale care revin 
plăților neformale  

12,4% 16,7% 13,1%   

În general, conform estimărilor realizate, se observă că în general suma contribuției părinților 

în educație în 2016 s-a majorat 38% față de 2012, iar aceasta este deosebit de important dacă 

observăm că numărul copiilor care frecventează instituțiile preuniversitare s-a redus cu 12,6%. 

Astfel, la estimarea cheltuielilor pe un elev se constată o creștere a cheltuielilor părinților 

pentru educație cu 57,6%, iar a cheltuielilor neformale per elev s-a mărit cu 23,1% , de la 

media de 753,4 lei anul până la 927,6 lei. Dacă raportăm această diferență la evoluția 

cheltuielilor de consum în 2016 față de 2012 (22,3%) constatăm că real cheltuielile neformale 

pentru educație au crescut cu mai puțin de 1 p. p. 

Tabelul 5. Cheltuielile pentru educație per elev 

                                                           
4
 Prin cheltuieli neformale se subînțeleg toate cheltuielile care conform legislației a 

 
în 2006 în 2012 În 2016 

% creștere 
față de 
2012 

Numărul de elevi 493451 381418 333430 -12,6% 

Cheltuieli anuale total per elev (lei) 3419,6 4505,1 7100,8 57,6% 

Cheltuielile anuale neformale per elev 
(lei) 

424,0 753,4 927,6 
23,1% 
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În funcție de mediul de reședință se observă că plățile suportate de părinți în mediul urban 

pentru educație sunt semnificativ mai mari comparativ cu mediul rural, în special ceea ce ține 

de plățile neformale. Astfel dacă media plăților generale per elev cheltuită pentru educație de 

un părinte din mediul urban este comparabilă cu suma cheltuită de un părinte din mediul rural, 

atunci în cazul plăților neformale media plății efectuate de către părinții din mediul urban este 

de 2,7 ori mai mare față de cei din rural. 

Tabelul 6. Cheltuielile anuale pentru educație per elev după mediul de reședință 

 
  Media, lei Mediana, lei 

Urban 
Total plăți 6699 5528 

din ele, neformale 1137 450 

Rural  
Total plăți 6554 5140 

din ele, neformale 414 128 

Raportul dintre urban și rural  
Total plăți 1,0 1,1 

din ele, neformale 2,7 3,5 

 

  

Cheltuieli de consum medii lunare pe 
o persoana (BNS) (lei) 

1211,3 1675,3 2048,5 
22,3% 
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6. Tipurile şi structura plăților efectuate de către părinți 

În opinia celor intervievați sunt câteva domenii în care instituțiile de învățământ fără suportul 

părinților nu ar putea să se descurce: 

- reparația sălilor de clasă; 

- activitățile extracurriculare (excursii, sărbători: Revelion, Balul bobocilor etc.); 

- derularea unor proiecte care solicită contribuția comunității (a părinților); 

- materiale didactice, în special cărți suplimentare, teste de evaluare, atlase etc.; 

- cadouri simbolice cadrelor didactice − opinie ferm exprimată de către unii părinți. 

Practicile de colectare a banilor de la părinți după tipuri și mărimi sunt foarte diferite de la o 

instituție la alta și pot varia chiar în cadrul aceleași instituții, dat fiind faptul că unele plăți sunt 

decise în cadrul adunărilor de părinți pe clasă sau de către comitetele părintești. De asemenea, 

în unele şcoli, un rol important în stabilirea sumei de bani colectate de la părinți îl are 

dirigintele clasei, care în mod direct sau prin intermediul unor părinți ghidează spre anumite 

necesități care trebuie acoperite de părinți. Totodată, insistența și experiența anterioară a 

unor părinți (copii mai mari) se reflectă în decizia finală de colectare a banilor.  

„La noi se strânge doar câte 10 lei lunar, asta nu e mult, și se iau (în 2 tranșe) pentru 

septembrie până în decembrie, pe aceste 4 luni odată, și apoi pe următoarele 5 luni. Acești bani 

sunt pentru cazurile în care e nevoie de un xerox, dicționar în limba română să fie pentru toți 

elevii etc. Noi părinții așa am convenit că o să fie necesar ca să nu umble copilul o dată cu 5 lei 

că are nevoie, în altă zi cu 10. Pentru că nu-i costisitor și părinții toți au fost de acord. Așa a fost 

din clasele primare, și așa am mers mai departe. Dacă o să fie necesitate ceva mai mult cu 

timpul, o să vedem...” (părinte, urban) 

În Tabelul 7 sunt enumerate situațiile în care de la părinți se solicită anumite plăți și a fost 

estimat gradul de răspândire a acestora. Remarcăm că aprecierea poartă un caracter cvasi-

calitativ și s-a făcut în baza atât a datelor cantitative, cât și în urma discuțiilor cu toți actorii 

implicați în proces. Dat fiind eterogenitatea practicilor, datele din tabelul de mai jos reprezintă 

o generalizare și un punct de reper care trebuie investigat pe categorii mai aprofundat pentru 

a fi generalizat. 
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Tabelul 7. Plățile achitate de părinți în ordine cronologică pe parcursul unui an 
școlar 

Situația /Contextul 
Suma de bani 

colectată
5
 per elev 

Gradul de răspândire a 
fenomenului și destinația 

acestuia 

Schimbări comparativ 
cu anul de studii 2012-

2013 

Taxa de aderare la 
Asociația 
părintească (de 
intrare)  

De la câteva sute de lei 
până la câteva mii − 
suma se achita o 
singură dată la 
admiterea în instituție 
Maxim 2500 lei  

Se achită în instituțiile din mediul 
urban, care au mai multe 
solicitări decât doritori. Taxa este 
menționată ca taxă de intrare în 
asociație prin contribuție 
benevolă. 

Se solicită ca taxa de 
intrare în Asociația 
părintească nu mai 
este mascată sub alte 
plăți.  

Arenda pentru 
manuale  

Se achită în 
dependență de clasă, 
numărul de manuale, 
de numărul de ani în 
care a fost închiriat un 
manual sau altul, 
starea acestuia

6
. 

Este o taxă legală, achitată de toți 
elevii, cu excepția unor copii din 
familii vulnerabile. Sunt școli, mai 
degrabă ca excepții, unde arenda 
manualelor este achitată din 
asociația părintească.  

Părinții s-au obișnuit 
cu această taxă legală. 
Nu mai sunt atât de 
revoltați pentru aceste 
plăți.  

Cărți, caiete 
suplimentare 

Suma este foarte 
diferită în dependență 
de ciclul de studii, 
cerințele cadrelor 
didactice şi poate varia 
de la câteva zeci de lei 
până la câteva sute.  

Marea majoritate a părinților 
trebuie să procure cel puțin 3-4 
caiete/ manuale pe parcursul 
unui an școlar.  

A crescut semnificativ 
costurile pentru 
materialele didactice 
suplimentare solicitate 
de către cadrele 
didactice. 

Ziua profesorului  În jur de 50 de lei 
pentru diriginți

7
 și în 

jur de 30 lei pentru 
flori, mici atenții 
pentru ceilalți 
profesori. Sumele însă 
se pot ridica și până la 
câteva sute de lei.  

Este sărbătorită în toate 
instituțiile de învățământ. În 
unele instituții banii sunt alocați 
din fondul Asociațiilor părintești, 
cadrelor didactice li se oferă 
cadouri sau premii băneşti.  

S-a diminuat situațiile 
în care elevii 
organizează mese 
pentru cadrele 
didactice cu această 
ocazie.  

Anul Nou/ 
Crăciunul 

Cheltuielile variază 
foarte mult de la caz la 
caz, chiar în cadrul 
aceleiași instituții.  

În cele mai multe şcoli se fac 
cadouri simbolice, însă, sunt și 
cadre didactice care solicită 
anumite cadouri.  

Tendința este ca o 
parte din banii 
colectați să fie utilizați 
inclusiv pentru 
cadouri, distracții ale 
elevilor. 

                                                           
5
 Sumele sunt menționate în baza declarațiilor elevilor, părinților și cadrelor didactice intervievați în 

cadrul studiului, reprezintă tendințe și nu date statistice. Situațiile sunt foarte diferite în dependență 
de instituție și în acest context datele trebuie interpretate cu acuratețe.  

6
 Cu cât manualul este mai vechi se achită mai puțin. 

7
 Suma diferă foarte mult după mediul de trai.  
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Situația /Contextul 
Suma de bani 

colectată
5
 per elev 

Gradul de răspândire a 
fenomenului și destinația 

acestuia 

Schimbări comparativ 
cu anul de studii 2012-

2013 

Întâlnirea cu 
absolvenții  

În jur de 50-100 lei, 
cheltuielile pot fi și mai 
mari în dependență de 
modul cum se 
organizează 
evenimentul. 
Cheltuielile, de obicei, 
sunt suportate de 
clasele absolvente.  

Se organizează în majoritatea 
instituțiilor. În unele însă acești 
bani sunt luați din Asociația 
părintească, iar în altele 
absolvenții sunt cei care își 
organizează individual, pe clase 
sau promoții această sărbătoare.  

Unele instituții au 
renunțat la 
organizarea acestor 
evenimente în cadrul 
școlii.  

8 Martie  Sumele colectate 
diferă foarte mult, de 
la câteva zeci de lei 
până la câteva sute.  

Banii sunt orientați cu precădere 
către procurarea cadourilor 
pentru diriginți. În unele situații 
părinții aleg să ofere banii în plic.  

Se atestă o pondere 
mai mare a părinților 
care declară că preferă 
să facă cadouri în mod 
individual profesorilor, 
doar din partea lor  

Reparația  De la câteva zeci de lei 
până la câteva sute 
anual. În cele mai 
multe cazuri în jur de 
100 lei.  

Suma colectată depinde foarte 
mult de tipul reparației, 
insistența cadrului didactic, de 
contingentul și numărul de elevi. 
Reparația în cabinetele de clasă 
este în responsabilitatea 
părinților în toate instituțiile 
preuniversitare.  

Nu au survenit 
modificări.  

Asociația 
părintească 

Mediul rural în jur 10-
100 lei anual; 
Centre raionale în 
mare parte în jur de 
100-200 lei anual; 
Chișinău 50-450 lunar

8
.  

Practici foarte diferite de 
colectare.  

Mai multe asociații și-
au suspendat 
activitatea. La 
insistența managerului 
fie că aceste instituții 
se descurcă cu 
finanțarea după 
trecerea la 
autogestiune sau 
directorul nu-și 
dorește probleme 
suplimentare.  

                                                           
8
 Datele se bazează pe studiul calitativ, pentru a avea o abordare unică cu celelalte date prezentate în 

tabel, însă în capitolul privind asociațiile părintești avem estimarea contribuției din studiu cantitativ. 
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Situația /Contextul 
Suma de bani 

colectată
5
 per elev 

Gradul de răspândire a 
fenomenului și destinația 

acestuia 

Schimbări comparativ 
cu anul de studii 2012-

2013 

Fondul clasei  De la 5 lei până la 50 lei 
lunar. În unele instituții 
o parte din suma 
colectată în asociația 
părintească este 
restituită clasei, 
aceasta poate varia de 
la 10% la 50% din suma 
colectată.  

Suma colectată este decisă de 
comitetul părintesc din clasa 
dată, în aceeași instituție unii pot 
colecta pentru fondul clasei, alții 
nu. Banii sunt gestionați în mare 
parte de diriginți și în unele 
situații de părinți și/sau elevi. În 
cele mai multe cazuri sunt 
utilizați transparent, sunt 
orientate spre necesitățile 
curente ale elevilor (xerocopii, 
materiale didactice, săpun etc.). 
În clasele unde nu există acest 
fond se colectează bani separat 
pentru fiecare necesitate.  

O parte din părinți 
consideră că este mai 
comod atunci când 
există fondul clasei. 
În clasele mai mari 
elevii sunt cei care 
gestionează 
preponderent aceste 
fonduri.  

Procurarea unor 
bunuri, schimbarea 
geamurilor, ușilor, 
mobilier (bănci, 
scaune, dulapuri 
etc.) 

Câteva sute de lei, se 
întâmplă o dată sau de 
câteva ori pe parcursul 
întregului proces de 
studii. 

Fenomenul este mai răspândit în 
mediul urban și poate fi atât 
inițiativa părinților pentru a 
îmbunătăți condițiile de studii ale 
copiilor, cât și la sugestia cadrelor 
didactice. În ultimii ani, în special 
în Chișinău, a crescut ponderea 
părinților care fac dulapuri 
pentru copii. Atunci când sunt 
procurate bunuri scumpe sunt 
unele cazuri când contribuie și 
cadrele didactice.  

Nu au survenit 
modificări. 

Paza  5-10 lei lunar  Se practică de obicei, în unele 
instituții din Chișinău care 
colectează separat bani pentru 
această categorie de cheltuieli.  

În majoritatea 
instituțiilor de 
învățământ această 
categorie de cheltuieli 
este acoperită de 
asociația părintească.  

Achitarea pentru 
ca cineva să facă 
curățenie în clasă 

5-15 lei lunar Este de obicei decizia elevilor 
și/sau a părinților pentru ca elevii 
să nu facă de serviciu în clasă.  

Unii profesori insistă 
ca elevii din clasele 
mai mari să facă 
curățenie, 
argumentând că așa 
elevii vor avea mai 
multă grijă.  

Apa potabilă  5-10 lei  Caracteristică în unele instituții 
din mediul urban. Compania care 
livrează apa a adus inițial gratis ca 
să se promoveze, iar ulterior 
părinții au luat decizia de a 
menține acest serviciu.  

Aspect nou în cadrul 
şcolii. 
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Situația /Contextul 
Suma de bani 

colectată
5
 per elev 

Gradul de răspândire a 
fenomenului și destinația 

acestuia 

Schimbări comparativ 
cu anul de studii 2012-

2013 

Lecții suplimentare 
contra plată

9
 

- Sunt în grup − 
15-50 lei pentru o oră; 
- Individuale 35-
150 lei pentru o oră; 
- Grupa, 
practicată în clasele 
primare – 100-300 lei 
lunar. 

Acestea sunt foarte diferite în 
dependență de solicitarea 
elevilor, dorința părinților, 
insistența cadrelor didactice. 
 

Se o cere sporită 
pentru lecții 
suplimentare pentru 
pregătirea de 
examenele de 
bacalaureat. 
 
A crescut suma 
solicitată pentru orele 
individuale.  

Tezele/ evaluarea  5-15 lei  Se colectează bani pentru 
multiplicarea testelor.  

Nu se permit alte 
procurări.  

Examenele de 
absolvire  

De obicei în mediu 30-
50 de lei per examen.  

Banii sunt utilizați pentru 
rechizite, flori, „masă”. 
 

Nu se colectează 
resurse pentru „a 
permite copiatul”. 
Practic au dispărut 
plățile anterioare de 
câteva mii de lei în 
cazul examenelor de 
bacalaureat. În mare 
parte aceste resurse 
au fost direcționate 
către orele 
suplimentare. 
S-a diminuat 
semnificativ practica 
organizării „meselor”. 

Cadou pentru 
instituție la 
absolvire 

De la 10 până la 300 
lei, este colectată de 
clasele terminale, 
suma colectată 
depinde de numărul 
absolvenților și de 
decizia acestora privind 
obiectul care va fi 
procurat.  

În multe instituții s-a făcut o 
tradiție ca clasele absolvente să 
procure ceva pentru instituție pe 
care să lase ca amintire. Tradiția 
este una apreciată atât de părinți, 
cât și de elevi. În unele situații 
întreaga promoție procură ceva 
pentru școală. De obicei decizia 
este luată împreună cu 
administrația, iar obiectele sunt 
cele decorative, suport tehnic 
(TV, xerox, imprimantă, 
proiector, amenajarea teritoriului 
adiacent prin plantarea arbuștilor 
etc.) 

Nu au survenit 
modificări. 

Cadou/ cadouri 
pentru cadrele 
didactice la 
absolvire  

În jur de 50-100 lei Este de asemenea o tradiție, dar 
cel mai adesea rămâne la 
discreția elevilor să decidă.  

În unele instituții s-a 
interzis oferirea 
cadourilor cadrelor 
didactice. Elevii 
continuă aceste tradiții 
în afara instituției.  

                                                           
9
 Vezi subcapitolul dedicat acestui subiect. 
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Situația /Contextul 
Suma de bani 

colectată
5
 per elev 

Gradul de răspândire a 
fenomenului și destinația 

acestuia 

Schimbări comparativ 
cu anul de studii 2012-

2013 

Ultimul sunet  În jur de 20-30 lei, pot 
însă varia de la 5 până 
la 250 lei  

De obicei pentru clasele 
începătoare și absolvente sunt 
cele mai mari cheltuieli, pentru 
că ei sunt responsabili și de 
organizarea părții festive, care 
implică costuri.  

Nu au survenit 
modificări. 

Serbări ale elevilor 
cum ar fi: 
- Balul 
bobocilor; 
- Balul de 
absolvire;  

Sunt unele din cele mai 
costisitoare. Părinții 
pot scoate din buzunar 
de la câteva sute de lei 
până la câteva mii 
pentru aceste 
evenimente.  

Decizia se ia în comun acord cu 
elevii, părinții și profesorii. În 
unele situații există presiuni din 
partea cadrelor didactice despre 
modul de organizare a acestei 
serbări. Unii elevi ajung în situația 
că familiile lor nu-și pot permite 
participarea la aceste 
evenimente.  

Unele asociații 
părintești și-au asumat 
cheltuielile de 
organizare a anumitor 
sărbători.  

Activități mai puțin răspândite, dar care pentru unii părinți implică costuri 
financiare 

 

Ziua de naștere a 
dirigintelui  

De obicei în jur de 50 
lei. Sumele însă pot 
varia foarte mult, în 
dependență de 
contingentul de părinți 
și de solicitările unor 
cadre didactice.  

În mare parte cadourile cu 
această ocazie sunt simbolice. 
Însă în unele situații părinții sau 
cadrele didactice aflate într-o 
relație apropiată cu dirigintele 
sugerează procurarea unor 
cadouri sau suma care urmează 
să fie colectată. 

Este o tendință în 
special în mediul urban 
se a oferi bani în plic. 

Activități 
extracurriculare  

Variază foarte mult de 
la caz la caz, de la 
câteva zeci de lei până 
la câteva mii.  

Organizarea diferitor serate, 
concursuri, excursii, acte de 
caritate etc. 

Mai mulți profesori, în 
special din municipiul 
Chișinău insistă asupra 
acestui aspect.  

Uniforme școlare 650-1200 lei  Unele instituții au decis 
procurarea uniformelor școlare. 
Părinții în mare parte acceptă să 
procure uniformele 

Mai mulți părinți 
consideră necesară 
introducerea 
uniformelor școlare. 

 

Un alt aspect important în contribuția financiară a părinților în şcoli se referă la politica 

instituției față de familiile cu mai mulți copii din aceeași instituție. În majoritatea instituțiilor 

plățile sunt făcute per copil, în unele instituții însă plata/plățile se fac per familie indiferent câți 

copii sunt în cadru instituției și părinții cu mai mulți copii apreciază acest fapt. 

Sumele achitate de către părinți, de asemenea și ponderea celor care achită sunt diferite în 

funcție de necesitățile pentru care acestea sunt direcționate. Studiul cantitativ denotă că în 

2016 circa 66,4% părinți au achitat în medie pe gospodărie câte 166,9 lei pentru reparație, 

suma maximă observată fiind de 2000 de lei și minimă de 10 lei. Pentru cadouri, destinate 

cadrelor didactice au colectat bani 59,7% respondenți, suma medie constituind 106,1 lei, 

maximal 1000 lei, minimal – 3 lei. 

Cele mai mari sume părinții au achitat în formă de taxe de intrare în instituția educațională, 

media fiind de 1812,8 lei, mărimea maximă – 6000 lei, minimă – 50 lei. Este necesar de 

menționat ponderea mică de 4,3% a celor care au achitat anumite sume bănești în 2016 
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pentru înscrierea în instituție, această taxa este achitată de părinți doar o singură dată în 

perioada studiilor copilului, dacă acesta nu schimbă instituția. De asemenea sume importante 

au fost achitate pentru procurarea bunurilor pentru școală, media constituind 1369,8 lei, cu un 

maxim de 8000 lei și minim de 10 lei, pentru orele suplimentare, în medie fiind achitate circa 

119,5 lei, cu un maxim de 10000 lei și minim – 10 lei pe o gospodărie, iar ponderea părinților 

care au declarat că au colectat bani în aceste scopuri este reprezentativă și constituie circa 

câte 14% din totalul celor incluși în studiu. 

Tabelul 8. Suma de bani achitată de o gospodărie în 2016 pentru diverse 
necesități 

 

Numărul 
celor care 
au achitat 

Ponderea 
lor în 

eșantion 
Media, lei 

Mediana, 
lei 

Minim, lei 
Maximum

, lei 

Taxa de intrare in instituție 26 4,3% 1812,8 908 50 6000 

Reparație 402 66,4% 166,9 100 10 2000 

Procurarea de bunuri 
pentru școala 

85 14,0% 1369,8 300 10 8000 

Suplinirea salariului 
cadrelor didactice 

11 1,8% 656,8 94 35 3000 

Ore suplimentare 81 13,4% 1119,5 400 10 10000 

Cadouri pentru profesori 361 59,7% 106,1 50 3 1000 

Alte cheltuieli  102 16,9% 208,7 100 10 2000 

Total eșantion  605 100%         

 

De obicei banii sunt colectați de către părinți/ comitetul părintesc, indiferent de ciclul 

educațional (primar, gimnazial, liceal), iar ponderea respondenților care au declarat acest lucru 

variază între 40% și 60%. Dirigintele de asemenea se implică în mare măsură în acest proces, cu 

ponderi ale răspunsurilor care variază între 7% și 25%. 

Unii manageri, cadre didactice au practici inventive de implicare a elevilor în procesul de 

colectare a banilor și ulterior tot elevii gestionează aceste resurse.  

„La noi se face discotecă în școală contra plată, odată am colectat aproape 400 lei, era intrarea 

5 lei. Unii dădeau mai mult, știți că acum dacă părinții sunt peste hotare apoi ei nu știu prețul 

banului. Atunci am dat banii la director prin proces verbal și când avem nevoie de ceva pentru 

consiliu apoi luăm de acolo.” (elevă, rural) 

„Noi facem expoziții cu vânzare a diferitor lucrări, apoi când avem nevoie pentru serbări luăm 

de acolo.” (elev, urban) 

Am făcut un iarmaroc în ultima zi din martie unde mamele au făcut mărțișoare, felicitări, 

suvenire și au fost vândute, iar din banii care s-au strâns s-a cumpărat hârtie în clasă.” 

(profesor, rural) 
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Implicarea elevilor în colectarea banilor este observată preponderent în cadrul celor din ciclul 

liceal, în special în cazul colectării banilor în fondul clasei (27,9% răspunsuri) sau pentru 

asociația părintească (11,5% răspunsuri). 
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7. Motivația și condițiile care determină părinții să achite plăți 
suplimentare 

Perceperea plăților ca o normă socială – ”dacă plătesc toți plătim și noi” rămâne a fi principalul 

motiv care îi determină pe părinți să achite anumite sume, ponderea celor care au declarat 

acest motiv constituie 44,7%. De menționat, că această pondere s-a diminuat în raport cu 

studiul precedent cu 11 puncte procentuale. Totodată, a crescut ponderea celor care consideră 

că plățile efectuate îmbunătățesc condițiile fizice din şcoală de la 33,7% în 2012 la 37% în 

studiul curent. 

Aproximativ aceleași tendințe în cadrul ambelor studii se observă cu referire la motivele care 

determină părinții să plătească suplimentar în fondul școlii/ clasei/ asociații părintești, acestea 

fiind cu conotație pozitivă (participarea activă la viața şcolară a copilului − 24,0%, plățile făcute 

îmbunătățesc calitatea studiilor – 23,4%, plățile făcute extind activitățile desfăşurate de şcoală 

– 21,1%), dar și negativă (teama ca copilul să nu fie izolat – 20,2%, insistența altor părinți – 

13,3%, dacă nu ar plăti copilul ar putea avea anumite probleme – 11,5%, plățile făcute 

contribuie la faptul că cadrele didactice acordă mai multă atenție copilului – 10,7%). Alte 

motive au cumulat ponderi de 5% și mai puțin, iar ponderea celor care nu achită nimic este 

deosebit de mică și constituie doar 5,6%. 

Tabelul 9. Principalele motive care determină părinții să achite plăți 
suplimentare (răspuns multiplu, au fost posibile 3 răspunsuri) 

  
2016 2012 

Diferența  
2016-2012 

Plătesc toți, plătim şi noi 44,7% 55,7% -11,0% 

Consider că plățile făcute de noi îmbunătățesc 
condițiile fizice din şcoală 

37,0% 33,7% 3,3% 

În acest mod pot să particip activ la viața şcolară a 
copilului meu 

24,0% 24,9% -0,9% 

Consider că plățile făcute de noi îmbunătățesc 
calitatea studiilor 

23,4% 26,6% -3,2% 

Consider că plățile făcute de noi extind activitățile 
desfăşurate de şcoală (cercuri pe interese, excursii, 
cărți pentru bibliotecă, echipamente pentru 
laboratoare, rechizite sportive etc.) 

21,1% 21,3% -0,2% 

Din teama ca copilul meu să nu fie izolat  20,2% 21,0% -0,8% 

Alți părinți insistă să plătim şi noi 13,3% 5,6% 7,7% 

Dacă nu plătesc copilul ar putea avea anumite 
probleme 

11,5% 16,1% -4,6% 

Consider că plățile făcute de noi contribuie la 
faptul că cadrele didactice acordă mai multă 

10,7% 7,2% 3,5% 
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2016 2012 

Diferența  
2016-2012 

atenție copilului 

Am fost obligat să plătesc de către diriginte 5,1% 8,8% -3,7% 

Pentru că copiii ai căror părinți plătesc au note mai 
mari  

4,4% 2,7% 1,7% 

Am fost obligat să plătesc de către administrația 
şcolii 

3,9% 11,3% -7,4% 

Nu achitam fondul şcolii 5,6% 11,1% -5,5% 

Altceva  0,4% 2,3% -1,9% 

NŞ/NR 10,7% 1,2% 9,5% 

 

Pentru o evaluare mai aprofundată a motivelor și factorilor care conduc la solicitarea/ oferirea 

plăților suplimentare în școli, respondenții au fost solicitați să acorde răspunsuri cu referire la 

un șir de afirmații conexe plăților suplimentare. 

Cu referire la influențarea plăților suplimentare prin presiuni asupra părinților de diferiți actori 

se observă că, de fapt, părinții sunt cei care fac presiuni privind plățile, circa 1/5 respondenți 

au declarat că sunt de acord/ complet de acord cu afirmația părinții îi presează pe alți părinți 

pentru ca aceştia să plătească bani suplimentar pentru şcoală, mai puțin această presiune este 

făcută de către cadrele didactice. 

Figura 9. Opiniile părinților privind impunerea plăților suplimentare 

 

 

Și controlul asupra sistemului de plăți suplimentare îl dețin părinții, circa 43,2% părinți-

respondenți au fost de acord/ complet de acord cu afirmația respectivă. Totodată în jur de 20% 

consideră că cadrele didactice, directorii instituțiilor de asemenea dețin controlul asupra 

sistemului de plăți suplimentare. 



52 / 92 

Figura 10. Opiniile părinților privind controlul asupra sistemului de plăți 
suplimentare 

 

 

În opinia părinților, participanți la studiu, Şcolile se aşteaptă de la părinți să plătească 

suplimentar pentru procurarea rechizitelor şi îmbunătățirea încăperilor deseori sau 

întotdeauna, pentru acest răspuns au optat 23,5% respondenți, circa 20,2% consideră că Plățile 

suplimentare (de la părinți) sunt necesare pentru ca elevii să poată să-şi facă cu succes studiile, 

circa 19% consideră că deseori sau întotdeauna Comitetele părinteşti se aşteaptă de la părinți 

să facă plăți suplimentare în general pentru ridicarea calității studiilor. Mai puțin părinții sunt 

de acord cu faptul precum că Cadrele didactice aşteaptă de la părinți să plătească suplimentar 

pentru aşi mări veniturile sau Părinții plătesc suplimentar cadrelor didactice pentru ca copiii lor 

să primească note mai bune, doar circa 10% respondenți sunt de acord cu aceste afirmații. 
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Figura 11. Opiniile părinților privind așteptările cu referire la plățile 
suplimentare 

 

 

Datele studiului calitativ relatează că părinții sunt îngrijorați de faptul că neachitând la sumele 

solicitate în instituțiile de învățământ copiii ar putea fi stigmatizați și ar putea avea de suferit. 

Comparativ cu studiul realizat în anul de studii 2012-2013, a crescut gradul de acceptare a 

plăților pe care le fac în instituțiile de învățământ. Părinții consideră că aceste plăți le fac în 

beneficiul copiilor sau pur şi simplu s-au obişnuit cu ele şi le acceptă tacit. Banii colectați 

pentru oferirea unor cadouri simbolice pentru cadrele didactice sunt un semn de mulțumire 

pentru aceștia din partea părinților, în condițiile în care salariile cadrelor didactice sunt foarte 

mici. 

Părinții care nu sunt de acord cu aceste plăți sunt mai de grabă excepții, argumentele acestora 

se referă în mare parte la gratuitatea studiilor sau/și la dificultățile financiare cu care se 

confruntă. Această categorie de părinți, de obicei, insistă și reușesc să nu achite aceste plăți. 

Unii renunță la instituția de învățământ din cauza contribuțiilor solicitate de la părinți, alții 

schimbă clasa unde învață copilul, dar sunt și părinți care pur și simplu refuză aceste plăți 

declarând că au alte priorități.  

„Am ajuns în conflict, că am ajuns la director și eu directorului i-am spus în față: Ceea ce se face 

în liceu mie nu-mi place. „Dar ce doamnă sunteți jurist”. „Eu nu sunt jurist, eu sunt părinte dar 

ce văd nu-mi place”. Iată că putem să îl mutăm în altă clasă. În clasa cealaltă tot nu am plătit, 

i-am spus de la început că copilul știe materia foarte bine și ea s-a convins.” (părinte, 

municipiu) 

S-a conturat însă, o altă tendință comparativ cu studiile anterioare realizate la acest subiect, a 

crescut ponderea părinților care acceptă plățile care le fac în şcoala unde învață copiii lor, 
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remarcând că în alte instituții aceste plăți sunt mult mai mari – „plătim câte 150 lei pe an, am 

auzit că în Chișinău se colectează în fiecare lună, dar la noi e pe an”. Totodată, unii părinți 

declară sumele colectate ca fiind nesemnificative și sunt gata să le achite – „sumele nu sunt 

mari, plătesc cât îmi cere.” Mai mult ca atât unii părinți declară că ei plătesc sumele 

necesare/solicitate, dar evită să se implice în activități şi în gestionarea resurselor financiare 

motivând fie că nu au timp, fie că nu doresc să fie implicați ulterior în bârfe și neînțelegeri. 
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8. Modalitățile de plată și de gestionare a banilor colectați de 
la părinți 

Atât modalitățile și frecvența plăților, cât și mărimea acestora diferă semnificativ de la o 

instituție educațională la alta. 

Precum și în anii precedenți, principalele plăți continuă a fi solicitate sau colectate lunar și o 

singură dată într-un an școlar, cu tendințe spre diminuare față de studiul precedent. De 

asemenea se observă o pondere destul de semnificativă de 17,1% a celor care au declarat că 

nu s-a solicitat sau nu au plătit nimic, aceasta depășind de mai mult de patru ori ponderea 

celor care au optat pentru răspunsul negativ în cadrul studiului din 2012. 

Figura 12. Opinii părinților privind frecvența solicitării plăților în școli 

 

 

Pentru manuale, reparații în scoală sau sălile de clasă, precum și în comitetul părintesc plățile 

se fac anual, pentru cărți, caiete suplimentare de asemenea și îmbrăcăminte / încălțăminte 

pentru şcoală – anual sau trimestrial, rechizite școlare – de asemenea și lunar. Colectarea de 

pani pentru cadouri cadrelor didactice sau pentru manifestații școlare preponderent se fac 

trimestrial, iar plățile pentru masă în școală – zilnic sau lunar. 

Tabelul 10. Frecvența plăților în funcție de destinația acestora 
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Manuale 0,1%     2,2% 83,1% 14,3% 0,3% 

Cărți, caiete suplimentare   0,3% 6,3% 18,0% 63,4% 11,9% 0,1% 

Rechizite şcolare 0,3% 1,7% 10,8% 28,0% 45,0% 14,0% 0,2% 
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Îmbrăcăminte / încălțăminte pentru 
şcoală  

0,1% 0,3% 5,6% 37,2% 38,1% 17,3% 1,3% 

Transportarea până la şcoală cu 
transport şcolar 

7,2% 0,9% 0,5% 0,8% 1,5% 87,8% 1,2% 

Luarea mesei la şcoală  12,2% 3,9% 11,9% ,8% 3,1% 67,3% ,7% 

Lecții particulare 1,9% 6,7% 6,4% 1,6% 2,2% 80,6% ,5% 

Cadouri pentru cadrele didactice   0,3% 2,9% 45,9% 17,4% 31,9% 1,7% 

Reparații în şcoală / auditoriu 0,1% 0,1% 0,3% 4,7% 70,3% 22,7% 1,7% 

Încălzire (asistența tehnică / 
reparație) în şcoală 

    0,4% 1,4% 5,5% 90,7% 2,0% 

Lecții suplimentare (în grup) 0,4% 2,0% 4,3% 1,5% 2,2% 88,5% 1,1% 

Plată pentru o notă bună      0,6% 1,0% ,9% 95,6% 1,8% 

Manifestații şcolare      1,6% 9,5% 3,7% 83,9% 1,3% 

Examene      0,4% 1,4% 1,6% 94,3% 2,3% 

Primirea diplomei   0,1% 0,2% 0,7% 1,6% 94,7% 2,6% 

Plăți în comitetul părintesc 0,1%   6,9% 8,7% 21,4% 61,2% 1,7% 

Activități extracurriculare (cercuri de 
interese, grupe sportive) 

0,3% 0,8% 5,4% 1,0% 1,6% 88,0% 2,8% 

Paza şcolară  0,3% 0,4% 2,1% ,5% 2,3% 91,6% 2,9% 

Curățenia în clasă 0,7% 0,6% 5,7% 1,3% 3,5% 85,6% 2,7% 

 

În funcție de destinație, părinții achită sume diferite, mărimea acestora plătite o dată (în cazul 

celor care au declarat că au achitat careva sume bănești) în medie variază de la 50 lei 

(curățenie în clasă) la circa 2766 lei (costul uniformei școlare). Cele mai mari sume bănești, 

plătite de jumătatea părinților respondenți în cadrul studiului sunt 2000 lei pentru uniformă, 

300 lei – rechizite școlare, 200 lei − încălzire (asistenta tehnica / reparație) in scoală, dar și 

plata pentru o notă bună (Tabelul 11). 

Tabelul 11. Mărimea plăților oferite o dată, în funcție de destinația acestora 

 Media, lei Mediana, lei 

Manuale (chiria) 172 120 

 Cărți, caiete suplimentare 195 150 

Rechizite școlare 461 300 

Îmbrăcăminte / încălțăminte pentru şcoala (Uniforma) 2766 2000 

Transportarea până la şcoala cu transport şcolar 180 10 

Luarea mesei la școala 106 40 
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 Media, lei Mediana, lei 

Lecții particulare 237 100 

Cadouri pentru cadrele didactice 65 50 

Reparații in școala / clasa 148 100 

Încălzire (asistenta tehnica / reparație) in școala 200 200 

 Lecții suplimentare (in grup) 115 80 

Plata pentru o nota buna: 185 200 

Manifestații școlare 58 50 

Examene 171 194 

Primirea diplomei 1264 1470 

Plați in comitetul părintesc 150 100 

Activități extracurriculare (cercuri de interese, grupe sportive): 324 157 

Paza şcolară 74 80 

Curățenia in clasa 53 20 

Altceva (menționați) 131 90 

 

Atitudinea managerului instituției față de colectarea banilor de la părinți, dar și a fiecărui 

diriginte în parte, își pune amprenta semnificativ asupra solicitării plăților de la părinți. Sunt 

manageri care au interzis categoric colectările de bani de la părinți, admit însă, că părinții ar 

putea contribui cu unele materiale didactice, bunuri. Alți manageri au remarcat că instituția 

după trecerea la autogestiune îşi poate acoperi necesitățile, aceştia admit că cadrele didactice 

ar putea accepta de la elevi doar flori.  

„Directorul de fiecare dată spune să nu audă nimic, nici de un leu colectat, spune că dacă e 

nevoie de ceva, de vre-un dicționar, să meargă părinții singuri să procure și să-l aducă, dar nu 

să vină să ofere bani. 

De fiecare dată spune că dacă trebuie ceva, profesorii să se adreseze la el sau la părinți, dar în 

nici un caz să nu ia bani.” (părinte, urban) 

„La noi de ziua profesorului și de 8 martie clasa a 12 dă câte o floare și atât. Directorul nu 

permite nimic mai mult” (elev, rural) 

Interzicerea colectării resurselor financiare de către manager în cadrul instituției este un prim 

pas în contracararea acestui fenomen, însă, practica demonstrează că dacă acest demers nu 

este susținut şi de către cadrele didactice şi părinți se găsesc metode „de mulțumire a 

profesorilor” în afara instituțiilor de învățământ. 

„La noi e strict interzis, categoric, directorul este contra corupției, ceea ce ține de bani, noi 

oferim cadouri, dar niciodată bani. Dacă am hotărât să felicităm diriginta apoi hotărâm ce 

luăm și după ore cumpărăm, nu o felicităm în cadrul instituției, ne ducem acasă.” (elev, rural) 
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Unii părinți au menționat că sunt profesori care vin și anunță necesitățile din clasă (reparații, 

mobilier, electrocasnice, materiale didactice) și ulterior părinții sunt cei care colectează 

resursele, procură bunurile. Câțiva părinți au menționat că ei în comun acord au refuzat să dea 

bunurile în proprietatea cadrului didactic și/sau a școlii, dat fiind faptul că au avut experiențe 

anteriore când le era schimbată sala de clasă și copii nu puteau beneficia de bunurile procurate 

din banii părinților – „am schimbat mesele și după doi ani ne-au schimbat dirigintele, respectiv 

clasa și aceasta a refuzat să ne dea mobilierul cumpărat de noi.” 

„La începutul anului profesoara a venit și a cerut calculator cu imprimantă în clasă. La noi a fost 

o discuție foarte mare între părinți, câte 600 lei de părinte reieșea că trebuia să dăm. Un singur 

părinte nu a dat. Noi am făcut această investiție, dar profesoara nu a colectat nici un ban. 

Cererea a fost din partea profesoarei, au fost de acord majoritatea părinților, câțiva nu au fost 

de acord, dar până la urmă au căzut de acord pentru că noi am zis că noi îl procurăm și după 

clasa a 4-a noi îl luăm sau îl vindem următoarei clase sau mergem mai departe până în clasa a 

9-a cu tot ce am procurat. Au fost tentative ca profesoara să ia finanțele asupra ei, dar noi am 

stopat chestia aceasta.” (părinte, municipiu) 

Modalitatea de plată și de gestionare a resurselor la fel ca mărimea și tipurile de plăți sunt 

foarte diferite de la o instituție la alta și pot varia și de la o clasă sau/și ciclu la alta/altul în 

cadrul aceleași școli. Trebuie să specificăm că de multe ori modalitatea de colectare și 

gestionare declarată sau/și specificată în regulamente diferă de realitate. În acest sens, 

principala declarație este că administrația școlii și cadrele didactice nu au tangențe cu banii 

colectați de părinți, de fapt deseori dirigintele de clasă (în special în clasele 1-5(7)) este în 

situația de a colecta banii.  

„Noi îi dăm profesorului, iar ea îi duce directorului școlii.” (părinte, urban) 

„Colectează un părinte, dar copii dau la diriginte, se strânge suma și părintele deja dă la 

asociație.” (părinte, urban) 

„Copilul îi dă dirigintei, aceasta deja le transmite administrației.” (părinte, Chișinău) 

Acest aspect periclitează imaginea Asociațiilor părintești și predispun unii părinți să fie sceptici 

privind activitatea acestora, iar în același timp plasează cadrul didactic într-o ipostază 

neplăcută – pe de o parte acesta „le spune părinților că în școală este interzisă colectarea de 

bani, pe de altă parte solicită de la părinți aceste resurse”. 

S-a conturat de asemenea tendințe specifice privind colectarea banilor în dependență de 

vârsta copiilor. Astfel, în clasele primare de obicei sunt implicați părinții în colectarea 

resurselor, în clasele gimnaziale deja este o colaborare între elevi, părinți și diriginte, iar în 

clasele liceale banii sunt colectați preponderent de cineva din elevi indiferent de necesitate. 

Cel mai frecvent banii pentru Asociația părintească sunt colectați anual, se permite și 

colectarea semestrială, pentru cei care achită sume mai mari achitarea poate fi și lunară. În 

unele instituții se lasă la discreția părinților să aleagă perioada pentru care achită. 

„Sunt părinți care spun eu nu pot să dau 200 de lei pentru întreg anul pentru că nu am, eu mai 

bine dau în fiecare lună câte 20 de lei. Sau am să dau pentru prima jumătate a anului 100 de 

lei. Ei singuri, cum le este mai convenabil.” (părinte, municipiu) 
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Principalele direcții unde sunt cheltuiți banii colectați de la părinți în cadrul Asociațiilor 

părintești sunt: 

- lucrări de reparație în sălile de clasă/școală10; 

- procurarea bunurilor; 

- pentru activități extracurriculare. 

Mai mult de jumătate din suma adunată de asociația părinților este cheltuită pentru diverse 

lucrări de reparație se păstrează aceeaşi tendință de ani de zile. În opinia respondenților acest 

lucru este explicabil prin faptul că mai multe lucrări de reparație sunt necesare la moment, iar 

acestea sunt mai vizibile, palpabile comparativ cu alte investiții.  

„Pentru reparații merg undeva 60%, acum accentul este pus pe reparație pentru a face condiții 

copiilor… noi sperăm că vectorul acesta se va schimba peste vreo câțiva ani cel puțin 5 ani, 

pentru că reparațiile nu se vor face reparații extraordinare de mari.” (vicepreședinte AP, 

municipiu) 

Pentru procurarea bunurilor la fel se plăteşte din bugetul Asociației părintești. De obicei, se 

optează pentru procurarea copiatoarelor, televizoarelor, tablelor interactive. 

„S-a cumpărat copiatorul, că cel vechi îl reparau foarte des. Când au calculat au spus că nu este 

rezonabil și rentabil de a repara. Atunci am luat decizia să procurăm.” (vicepreședinte AP, 

municipiu) 

Cheltuieli pentru activităţi extracurriculare. Unele asociații de părinți consideră necesar ca 

asociația să suporte cheltuielile ce țin de activitatea diferitor cercuri pe interese. Seminarele, 

treningurile tematice desfășurate la propunerea profesorilor sau a elevilor sunt susținute 

financiar de asemenea de către asociație. Majoritatea instituțiilor de învățământ au nevoie de 

suportul financiar al părinților pentru a organiza sărbători sau concursuri, în acest scop se 

procură materiale didactice și de decor. De asemenea, participarea elevilor la diferite activități, 

concursuri în afara instituțiilor se face cu suportul financiar al părinților. 

„La noi în fiecare lună este activitate: Balul Bobocilor, și încă alte activități. Cu ajutorul 

asociației sunt procurate cadouri pentru elevi, se face proces verbal, participă la olimpiade, la 

sport, sau merg undeva în deplasare.” (părinte, urban) 

Stimularea elevilor care au rezultate bune şi/sau sunt olimpici este la fel o prioritate pentru 

Asociațiile de părinți. Unele asociații achită burse lunare pentru cei mai buni elevi, iar altele 

asociații oferă cadouri sau premii bănești la sfârșit de an școlar. 

„Plăcut că 10 copii primesc bursă lunar din toate clasele din clasa a 6-a până, pentru că din a 5-

a nu sunt reușitele.” (vicepreședinte AP, municipiu) 

                                                           
10

 În unele instituții din resursele Asociație Părinteşti sunt efectuate și reparația în sălile de clasă, în 
altele (cele mai multe) sunt colectate fonduri suplimentar sau aceste cheltuieli sunt acoperite din 
fondul clasei.  



60 / 92 

Organizarea meselor de sărbătoare pentru elevi sau oferirea cadourilor pentru profesori 

rămâne la discreția părinților, aceștia pot colecta bani suplimentari pentru a le procura. Însă, în 

cazul unor școli, asociația părinților este responsabilă de procurarea unor cadouri simbolice 

pentru profesori, evitând să colecteze alte resurse financiare de la părinți.  

„Se fac cadouri pentru profesori – o agendă, de Anul Nou poate să fie o ciocolată, sau uneori nu 

este nimic. De 8 martie poate fi o floare, din banii asociației.” (vicepreședinte AP, municipiu) 

Unele asociații de părinți au politici de ajutor a copiilor din familii defavorizate oferindu-le 

suport.  

„Din asociația părinților, la pauza mare ,o parte din elevii din familiile social vulnerabile iau 

masa gratis. La fel și la excursii se ia tot din asociația părinților.” (părinte, urban) 

Sunt câteva asociații părintești al căror activitate este într-o pondere mai mare asemănătoare 

conceptului ONG-urilor. Acestea desfășoară diferite proiecte, la care contribuie și părinții, în 

special atunci când se solicită această implicare atât financiară cât şi organizațională. Sunt 

desfășurate inclusiv unele proiecte comunitare în care sunt implicați și profesorii din școală. În 

unele situații cadrele didactice joacă un rol primordial în scrierea proiectelor. S-a declarat că 

Asociația părinților colaborează și oferă suport școlii, dar nu este dependentă de administrația 

instituției. 

„Președintele asociații face proiectele asociației, poate doar să ajute cu ceva școala. Uneori 
poate la bucătărie este defectat ceva și trebuie urgent de schimbat și se iau de la asociație 
urgent bani și atât. Dar pentru reapariție nici vorbă nu este. Noi avem programul nostru de 
activitate, dar ce ține de administrația școlii ei au a lor buget. Noi am sponsorizat elevii care au 
participat la concursuri. În rest facem proiecte cu copiii.” (profesor, rural) 
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9. Transparența banilor colectați de la părinți 

Gradul de cunoaștere a modului de gestionare a banilor colectați ca contribuție în asociațiile 

părintești a crescut în raport cu studiul precedent. Circa 53% părinți, respondenți ai studiului 

curent au declarat că cunosc în foarte mare măsură sau în mare măsură cum sunt gestionați 

banii colectați, în raport cu doar circa 38% părinți care au optat pentru aceleași răspunsuri în 

cadrul studiului realizat în 2012. 

Figura 13. Gradul de cunoaștere a modului de gestionare a banilor colectați de 
către asociațiile părintești 

 

 

Studiul calitativ vine sa confirme aceste constatări. Marea majoritate a celor intervievați, 

părinți și cadre didactice au menționat că în cadrul adunărilor părintești pe clase sunt 

prezentate rapoarte cum au fost cheltuiți banii colectați în cadrul clasei. Iar la adunările 

părintești pe școală sunt prezentate rapoarte financiare de către președintele Asociație 

părintești și/sau contabilă. Nimeni din participanții la discuțiile de grup nu a menționat că 

datele privind gestionarea resurselor colectate de la părinți sunt afișate pe panouri. Unii 

respondenți au menționat că părinții care doresc ar putea solicita facturile, bonurile de plată 

ce justifică cheltuielile efectuate.  

„Pentru toate cheltuielile din banii strânși pentru toate sunt cecurile, la părintele acela se 

păstrează. La orice adunare ea scoate cecurile și spune „Dragi părinți, uitați-vă toate cecurile 

noi le avem, la ce s-au dus”.” (părinte, municipiu) 
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Totuși, unii părinți și elevi s-au arătat nemulțumiți de faptul că nu există transparență în 

gestionarea resurselor. În opinia acestora lipsa transparenței în gestionarea resurselor lasă loc 

de interpretări, bârfe şi contribuie la diminuarea încrederii în modul cum sunt gestionate 

resursele. Din aceste motive și unele cadre didactice au remarcat că au refuzat să se implice în 

aceste colectări de fonduri, deși este o practică acceptată în instituție.  

„Eu nu mai dau bani din clasa a 10-a, nu o consider obligatorie. Vin granturi din străinătate cu 

contribuții de zeci de mii de euro, de ce ar trebui banii mei − 50 lei?! Ca directorul să-și pună 

acasă teracotă de cea mai scumpă, asta s-a observat după ce s-a pus la școală teracota. În 

procentaj cam vre-o 70% achită, dacă vii cu argumente clare la diriginta care strânge banii 

atunci te acceptă.” (elev, rural) 

„Funcționează asociația, este înregistrată, nu îmi place că eu ca diriginte trebuie să colectez 

banii. Anul trecut nu am strâns și directorul nu mi-a zis nimic. Puțin credibil pare pentru părinți 

colectarea acestor fonduri, ei doresc să vadă acești bani în favoarea copilului său.” ( cadru 

didactic, rural) 

Unii părinți bugetari au menționat faptul că le este dificil să acopere cheltuielile frecvente 

solicitate în cadrul instituțiilor de învățământ, mai ales când nu există siguranță că aceste 

resurse vor fi direcționate anume spre copii.  

„când e vorba de bani, nu este transparență, au banul acela, dar unde el merge, de unde eu 

știu că el o să cumpere ceva pentru copii sau o să cumpere ceva nu pentru copii. La noi la toți 

este acel salariu egal, noi nu ne ducem la lucru și cerem de la director suplimentar, sau 

fonduri…” (părinte, municipiu) 
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10. Atitudini şi percepții privind contribuțiile financiare ale 
părinților în instituțiile de învățământ 

10.1. Importanța plăților achitate de părinți 

În opinia părinților contribuția lor financiară reprezintă o sursă de venit semnificativă pentru 

școala în care învață copiii lor, ponderea celor care au declarat că sunt complet de acord sau de 

acord cu această afirmație constituie 53,2%, cu o ușoară tendință spre creștere în raport cu 

studiul precedent. Totodată se observă că a crescut considerabil, cu 10 p. p., și ponderea celor 

care complet nu sunt de acord cu afirmația respectivă. 

Figura 14. Opinia părinților privind importanța semnificativă pentru școală a 
contribuției lor financiare 

 

 

În opinia cadrelor de conducere suportul părinților este indispensabil în acoperirea 

necesităților școlii. În acest scop, în mai multe școli au fost înființate Asociații părintești. 

Acestea sunt înregistrate, iar părinții devin membrii ai asociației benevol. În opinia managerilor 

intervievați, aproximativ 40-50% din părinți sunt membri ai asociației părintești din cadrul 

școlilor. Aceștia pot contribui cu sume de bani sau pot efectua munci fizice (din practică foarte 

rar se contribuie prin muncă). 

„Părintele când vine să își înscrie copilul la școală se interesează: „Este asociație părintească? − 

„Este”. Scrie cerere, la dorință. Completează formular de cerere și el este membru a asociației 

părinților. Aici el contribuie și prin sfaturi, și prin ajutoare. Poate cineva poate să repare sala de 

clasă. Poate face ceva care să ajute profesorului.” (1IA, manager, municipiu) 

Părinții intervievați în cadrul studiului curent, au declarat că din ceia ce ei cunosc, banii 

colectați sunt cheltuiți în diverse scopuri, cea mai mare pondere de 42,1% cunosc că banii sunt 

cheltuiți pentru reparația școlii (schimbarea ușilor ferestrelor, acoperișului), 20,5% − consideră 
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că pentru procurarea materialelor didactice, rechizitelor, mobilierului pentru clasă, câte circa 

9% − au optat pentru răspunsurile diferite necesități ale copiilor, profesorilor, manifestații, sau 

pentru reparația sălilor de clasă. Alte opțiuni au cumulat mai puțin de 6% răspunsuri. 

Figura 15. Gradul de cunoaștere a scopului pentru care sunt cheltuiți banii 
colectați 

 

 

Unii manageri au afirmat că cele mai multe resurse financiare colectate de la părinți sunt 

folosite pentru activități extracurriculare, sărbători, manifestații petrecute în școală, iar 

principalii beneficiari fiind elevii. Aceste declarații contravin cu cele menționate de părinți, 

elevi şi preşedinți ai asociațiilor care au remarcat că principalele direcții de cheltuieli sunt 

orientate spre infrastructură.  

„Le folosim mai mult la activitățile extracurriculare, adică tot pentru copii folosim, de exemplu 

la balul bobocilor trebuie să le dăm niște suvenire. Ei, a participat copilul, până la urmă e copil 

și trebuie să-i dăm ceva. La Anul Nou e carnavalul și ce fel de Anul Nou fără o bomboană sau 

fără niște colaci la urătură și nu știu ce acolo. Și la Anul Nou chiar le dăm la cei mai buni elevi 

din clasă câte 2, cu nota medie cea mai mare, le dăm și niște suvenire fiindcă e un stimul pentru 

ceilalți.” (2IA, manager, urban)  

Deci cea mai mare parte a contribuțiilor financiare a părinților este utilizată pentru crearea 

condițiilor de studii pentru copii/elevi. Lucrările de reparație a edificiilor, sălilor de clasă, 
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sportive şi dotarea cu mobilier sunt cele mai frecvente realizări care implică contribuția 

părinților. 

„Școala are nevoie de suportul părinților și motivația ar fi ceea ce am spus mai sus că nu 

primim de la stat ceea de ce au nevoie elevii de aceea părintele creează condiții elevului, 

copilului său contribuind și la mobilier, și geamurile s-au schimbat cu părinții. Totul absolut ce 

se face la noi în liceu se vede anume că este suportul părinților. Reparația se face cu ajutorul 

părinților, mobilier se cumpăr cu ajutorul părinților, proiectoare, televizoare, mijloace tehnice 

de informare și de instruire totul ci ajutorul părinților se cumpără.” (1IA, manager, municipiu) 

„Părinții s-au implicat în reparația sălilor de clasă... Renovarea unor spații care până acum erau 

oferite pentru săli de clasă acum noi la Senatul părintesc am hotărât să facem din aceste săli de 

clasă o sală de sport pentru cei mici, pentru îmbunătățirea procesului educațional la capitolul 

sport.” (3IA, manager,centru raional) 

În unele școli, din asociația părintească sunt remunerați suplimentar profesorii ai căror elevi 

obțin rezultate la concursurile republicane. Privind remunerarea cadrelor didactice din contul 

Asociațiilor părinteşti aceasta reprezintă un subiect tabu în special pentru actorii din municipiul 

Chişinău.  

„Referitor la calitate, la Senatul părintesc s-a luat hotărârea ca toți profesorii care au concurs 

școlar republican să fie remunerați, sau acei care au raional să fie remunerați cu o anumită 

sumă de bani, la acei la nivel republican cu altă sumă de bani. Ei vor să fie generoși dar desigur 

putem ține cont doar de situația în care suntem.” ( 2IA, manager, urban) 

Mulți părinți atunci când își înscriu copii la instituțiile de învățământ au deja anumite așteptări 

privind plățile pe care vor trebui să le achite. Acoperirea cheltuielilor pentru reparația claselor 

de către părinți este perceput ca fiind firesc atât de părinți, cât și de reprezentanții instituțiilor 

de învățământ. Societatea s-a obișnuit cu faptul că trebuie să achite părinții contribuții 

financiare în şcoli, iar părinții din municipiul Chișinău sunt predispuși să achite anumite sume 

lunar, iar atunci când li se cere mai puțin rămân surprinşi, de aceste excepții.  

„Colectăm lunar câte 17 lei, 7 lei sunt pentru servitoare, 10 lei sunt pentru necesități. Noi chiar 

am rămas șocați că doar 17 lei, ne așteptam să fie mai mult: 100-200 de lei.” (părinte, 

municipiu) 

Un alt domeniu în care respondenți au precizat că părinții ar trebui neapărat să se implice, 

inclusiv financiar este ca toţi copii să fie alimentaţi la prânz în cadrul școlii. O bună parte din 

copii stau la școală până la orele 15.00-16.00 și nu se alimentează sănătos şi corect în această 

perioadă a zilei. 

„Poate dacă aș fi eu un director apoi eu aș face tot posibilul ca părinții să contribuie la 

alimentația copiilor. Eu nu-s de acord cu norma asta per copil și aici nu mă refer numai la copii 

din clasele primare. Copii trebuie alimentați în școală și trebuie calitativ alimentați, aici e în joc 

sănătatea copilului. Ei nu sunt alimentați corect și destul aici statul contribuie foarte puțin, 

modest, chiar mizerabil. Ar trebui să se alimenteze pe toți elevii nu numai pe cei de la ciclul 

primar, cei din ciclul gimnazial cu materiile acelea grele și stau mai mult la școală, dar ei nu 
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beneficiază de alimentație și atunci părinții ar fi necesar să se implice.” (reprezentant direcția 

de învățământ) 

„Ar trebui să îmbunătățim hrana copiilor, ceea ce APL la noi nu o face, cum este cel puțin la 

Chișinău, unde se mai face un supliment la hrana copiilor de clasele 1-4, dar la noi așa și 

rămâne normativul care se dă de stat. Dar din aceste resurse nu faci mare varietate și rămân 

niște momente neacoperite nu putem să variem cu meniurile așa cum sunt cerințele unei 

alimentații sănătoase… dacă în școală se acceptă plata părinților pentru varietate înseamnă că 

ar trebuie să fie cadrul legislativ.” (manager,urban) 

În unele localități părinții au început să se preocupe de soluționarea problemei alimentației 

copiilor și sunt gata să contribuie în acest sens, în special atunci când sunt exemple pozitive de 

implementare a altor proiecte similare în comunitate.  

„În școala noastră nu este cantină, s-a făcut adunare generală pe sat, fiecare să se implice cum 

poate, ca copiii să fie hrăniți. Chiar cei care nu au copii de școală, grădiniță, să dea cât poate. 

La grădiniță de exemplu s-au strâns 200 lei de la părintele care are copil de grădiniță, și 100 de 

la lumea care nu are copil. S-a mai câștigat un proiect, și s-a făcut ceva cu succes. Tot așa aș fi 

de acord să ne implicăm și la școală − unde ne mai ajută statul, unde noi și soluționăm 

problema.” (părinte, rural)  

10.2. Achitarea în diverse fonduri − de bunăvoie şi prin 
constrângere 

Deși plățile suplimentare sunt benevole, există diferiți factori care direct sau indirect îi 

constrâng pe părinți să achite contribuții bănești pentru necesitățile școlii. Părinții au fost 

solicitați să se expună dacă ar depinde doar de ei, fără a fi constrânși de alte circumstanțe, dar 

pornind de la situația reală din sistemul de învățământ, în ce măsură ar fi dispuși să achite 

sume de bani în asociația părintească. În aceste condiții ponderea celor care au declarat că nu 

ar mai achita nimic deoarece învățământul este gratuit chiar dacă s-a redus în raport cu 2012 

(52,7%), totuși rămâne a fi destul de înaltă (46,7%). 

Totodată circa trei din zece părinți ar continua să achite acești bani pentru a îmbunătăți 

condițiile de studiu ale copiilor, cu o tendință spre majorare în raport cu studiul precedent, 

aproximativ aceiași pondere de circa 8% ar continua să achite aceste sume de bani pentru a 

îmbunătăți calitatea studiilor, iar ponderi nesemnificative ar fi dispuși chiar să contribuie mai 

mult pentru îmbunătățirea condițiilor de studii, dar și pentru sporirea calității acestora. 
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Figura 16. Opinii ale părințiilor dacă ar rămâne doar la latitudinea lor să achite 
sau nu contribuții bănești pentru necesitățile școlii 

 

 

Studiul a scos în evidență faptul că discuțiile intense privind plățile efectuate în școli, reflectate 

și în mass-media, abordate în unele instituții și în cadrul adunărilor cu părinții au debusolat 

părinții. Părinții, în special cei din Chișinău, dar și din alte localități urbane sunt rezervați în a-și 

exprima opinia. Unii din ei nu pot aprecia în ce măsură plățile pe care le fac sunt legale, 

precizând totodată că ei își doresc să contribuie pentru un mediu de studiu mai favorabil 

copiilor lor.  

„Pot și eu să adresez o întrebare? Este o încălcare dacă este Asociația părintească în școală și 

dacă se colectează bani? Este înregistrată oficial, vă spun, că totul e transparent... E foarte 

bine. Plătim 100 de lei pe tot anul.” (părinte, urban) 

Astfel,studiul a scos în evidență opinii diferite cu referire la sistemul de plăți suplimentare, atât 

cu conotație pozitivă cât și negativă. 

Peste 70% dintre părinții respondenți ai studiului cantitativ sunt de acord/ complet de acord cu 

afirmația eu cred că copilul meu va primi studii calitative indiferent de faptul fac eu sau nu fac 

plăți suplimentare, peste 2/3 consideră că directorul școlii este corect și cinstit, iar cadrele 

didactice ale copilului iau decizii în favoarea intereselor elevilor. De asemenea peste 40% 

consideră că plățile părinteşti încurcă procesului de studii. 
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Figura 17. Opiniile părinților privind afirmațiile cu conotație pozitivă cu referire 
la sistemul de plăți suplimentare 

 

 

Există, în același timp și respondenți părinți, care susțin opinii opuse. Astfel circa ¼ părinți, 

participanți la studiul cantitativ sunt de acord/ complet de acord cu afirmația precum că elevii 

din familiile sărace sunt defavorizați, deoarece părinții lor nu îşi pot permite să plătească 

suplimentar, iar circa 1/5 susțin opiniile cadrele didactice acordă mai mult timp pentru 

educația elevilor, părinții cărora au plătit mai mulți bani suplimentari pentru şcoală și elevii nu 

pot primi studii calitative dacă părinții lui nu plătesc suplimentar. 

Figura 18. Opiniile părinților privind afirmațiile cu conotație negativă cu referire 
la sistemul de plăți suplimentare 
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Totodată, în cadrul discuțiilor de grup, unii părinți, ai căror copii învață în instituții unde nu 

există Asociația părinților, au menționat că ar fi de acord să plătească o contribuție financiară 

având ca exemplu relatările celorlalți părinți privind activitățile, lucrurile care se fac/se pot face 

în școlile unde există contribuții ale părinților.  

„Știți, acum când am ascultat ce se face din contul asociației, sunt momente care mă conving 

că ar trebui să fie.” (părinte, urban) 

Părinții, în special cei din municipiu Chișinău, au menționat faptul că apar tensiuni între părinții 

care achită/ sunt de acord cu aceste plăți și cei care refuză să contribuie. Aceste neînțelegeri 

deseori se răsfrâng și asupra copiilor. Părinții discută aceste subiecte în prezența copiilor și 

ulterior aceștia din urmă se confruntă între ei. Totodată, sunt părinți care discută 

contradictoriu inclusiv atunci când aceste subiecte sunt abordate cu administrația instituțiilor 

de învățământ. Pe de o parte unii părinți consideră că sumele solicitate sunt exagerate, iar pe 

de altă parte sunt părinți care susțin cerințele administrației.  

„Dar este o abordare față de copil, se începe să persecute copilul cu diferite că tu nu ai dat 

bani, că uite de ce tu nu dai și între copii se începe un război. Pentru că părinții se duc acasă și 

spun că uite: „ea vine îmbrăcată foarte bine, are cizme care eu nu pot să-mi permit la copilul 

meu. De ce eu trebuie să plătesc această fundație de atâția bani și de ce ea să nu dea că uite ea 

ce de bine e îmbrăcată, are geantă foarte scumpă, are încălțăminte, are îmbrăcăminte foarte 

scumpă dar de ce mama ei să țină acolo în portmoneu acei 50 de lei și să nu-i scoată să îi dea” 

− şi se încep conflictele. (părinte, municipiu) 

„Iată voi nu vreți aceștia 150 de lei să îi dați benevol ca și noi o să facem asociație”. Eu m-am 

ridicat în picioare, și am spus: „Bine dvs. cereți de la noi, dar noi de unde să cerem cu salarii de 

2 mii de lei. Unde să mă duc. Dați-mi că eu trebuie să mă duc și să dau la şcoală”. S-au ridicat în 

picioare câțiva părinți, probabil, care își permiteau, marea majoritate erau avocați, juriști. Care 

au spus „Domnule director, liniștiți-vă că noi o să facem chestia aceasta legală, că noi o să 

facem contract și fiecare părinte care o să dea copilul la școală, − o să fie de acord, mergem 

mai departe cu acești 150 de lei lunar.” (părinte, municipiu) 

Părinții au remarcat mai multe situații în care anumite plăți sunt considerate benevole, dar în 

același timp se fac constrângeri din partea cadrelor didactice privind procurarea unor cărți; 

bilete la teatru, concert; participarea la evenimente; concursuri; excursii etc. La rândul lor 

unele cadre didactice au remarcat că și asupra lor se direcționează anumite responsabilități 

privind comercializarea unor cărți, bilete la concerte etc.  

„La noi este învățătoarea care spune că nu avem cu cine să mergem în excursie, dar eu nu-mi 
permit să dau acei 50 lei pentru excursie, eu voi lua de mâncare la copil, de îmbrăcat, sau 
altele. Dânsa permanent este așa, că eu nu am cu cine face, mă duce, etc.” (părinte, municipiu) 

„La diferite concerte de caritate și alte evenimente suntem impuși să procurăm bilete, mai ales 

cei din municipiul Chișinău. Într-un ordin zice Ministerul sau Direcția de învățământ: interzisă 

colectarea banilor. Direcția de învățământ ne dă: neapărat trebuie să cumpărăm 10 bilete la 

concert de caritate, muzică clasică sau nu știu ce acolo mai este. Și atunci se începe la muzică 

clasică, încă nu știu unde și atunci părinții, că avem clase cu profil muzical, ei sunt impuși. Stați 

un pic! Noi nu putem să impunem părinții aceștia să-și procure atâtea bilete pe parcursul 
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anului de învățământ.” (cadru didactic, municipiu) 

Unii elevi ajung să se simtă excluși din activitățile colectivului din cauza că părinții nu-și pot 

permite să achite sau nu doresc să achite. Pentru unii copii aceste momente sunt 

traumatizante, iar maturii (părinți, cadre didactice) nu conștientizează impactul acestor 

excluderi, jigniri.  

„S-a făcut masă dulce la sfârșit de an, și un copil nu a dat bani, ei sunt 5 în familie. Am strâns 

câte 50 de lei și s-a cumpărat de la cafeneaua de alături tortă, apă dulce. Și o mamă a spus în 

față copilului: „Mama ta nu a dat 50 de lei”. Copilul a plâns. Mie mi s-a făcut milă, eu de la al 

meu am să iau dar am să îi dau, copilul nu are nici o vină că nu a avut mama bani în acel 

moment… eu mă pun în situația în care acesta ar fi fost copilul meu.” (părinte, municipiu) 

Majoritatea cadrelor didactice au accentuat faptul că plățile sunt benevole, principala dovadă 

este că nu toți părinții contribuie cu bani în cadrul asociației părintești, pentru fondul clasei sau 

fondul școlii. În opinia acestora mai puțin de jumătate dintre părinți sunt disponibili să achite 

suma de bani prestabilită. 

„La mine din 32, achită 11 părinți, doar 11 părinți, restul comentează că totul este gratis. Și pe 

umărul la acești 11 se menține toată clasa.” (cadru didactic, municipiu) 

„Eu nu sunt diriginte, dar au colegele mele, și mai discutăm, mai vorbim și chiar una din colege 

mi-a spus că 150, dar nu se strânge la toți, nici 30% din colectivul părinților nu dau.” (cadru 

didactic, municipiu) 

„Eu nu știu precis cât strâng părinții, dar marea majoritate nu plătesc, sunt mulți plecați, chiar 

când fac ședințe cu părinții, am vreo 12 părinți în clasă.” (cadru didactic, municipiu) 

După părerea unor cadre didactice, părinții cu o situație financiară bună și cei cu o situație 

financiară dificilă nu contribuie în Asociația părintească. Cei care contribuie fac parte din clasa 

din mijloc, aceștia sunt mai înțelegători și mai activi. 

„Nici un părinte care are, mă rog, situație materială, nu contribuie nici la aceea reparație, la 

nimic nu contribuie, din contra nu ating acel părinte. Dar atâta vorbărie chiar. Să vedeți că și la 

noi la liceu, dar și la alte licee nu contribuie și cei care au, și cei care nu au.” (cadru didactic, 

municipiu) 

În studiul curent se observă că s-a redus ponderea familiilor pentru care aceste plăți reprezintă 

o povară financiară. Astfel, ponderea părinților, care consideră că suma pe care o achită ca 

contribuție la asociația părintească este una mare pe care nu și-o pot permite s-a redus în 

raport cu studiul precedent, constituind 14,1% în 2016 față de 20,8% observată în 2012, de 

asemenea și ponderea celor care au declarat că fac eforturi financiare pentru a achita acești 

bani este de 27,4% în 2016 și 35,8% în 2012. 

Ponderea părinților intervievați care au declarat că bugetul familiei nu este afectat de plățile 

respective rămâne a fi mică, chiar dacă a înregistrat o anumită creștere, cu 9,8% în studiul 

curent și 5,9% în cel precedent, și doar circa 1% din părinți ar fi dispuși să contribuie mai. 
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Figura 19. Opinia părinților privind povara achitării contribuției la asociația 
părintească pentru bugetul familiei 

 

 

10.3. Lecții contra plată 

Fenomenul orelor contra plată este unul cunoscut și susținut de către majoritatea părinților 

intervievați. Diferă doar opiniile părinților privind cine predă aceste ore: cadrul didactic din 

aceeași școală unde învață copilul sau un specialist din altă instituție. Principalul argument în 

favoarea lecțiilor cu plată predate de cadrului didactic din instituție este faptul că profesorul 

„cunoaște copilul și dificultățile cu care se confruntă acesta la disciplina dată.” În opinia unor 

părinți, această abordare comportă o serie de riscuri. 

Tabelul 12. Avantaje și riscuri în predarea lecțiilor cu plată de către același cadru 
didactic care predă orele de bază 

Avantaje Dezavantaje/riscuri 

- Elevul este deja adaptat cu stilul de 
predare a cadrului didactic. 

- Părinții și elevul cunosc profesorul, 
nivelul de pregătire a acestuia. 

- Cadrul didactic cunoaște nivelul de 
pregătire a elevului, lacunele etc. 

- Note mai mari. 

- Cadrul didactic poate avea anumite prejudecăți 
cu privire la copil. 

- Nivelul de pregătire a cadrului didactic poate fi 
mai jos, decât percepțiile părinților, elevilor. 

- Cadrul didactic poate să determine prin diferite 
metode elevii să apeleze la ore suplimentare. 

- Riscul evaluării neobiective. 

- Elevul și părinții își fac anumite așteptări privind 
creșterea notelor. 

- Unele cadre se simt „datoare” să mărească 
notele. 

 

Interzicerea oferirii serviciilor contra plată de către cadrele didactice care interacționează 

direct la ore cu acești copii îngrijorează în special părinții din orașele mici și din mediul rural. 
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Aceștia precizează că în asemenea situații sunt constrânși de faptul că exist un singur profesor 

sau că nu-l vor putea alege pe cel mai bun cadru didactic. Unii părinți percep chiar această 

măsură ca o îngrădire a accesului copiilor din localitățile mai mici, mai îndepărtate de centrele 

raionale, municipii la activități suplimentare, extracurriculare.  

„La școala noastră nu pot să găsesc un alt profesor (de limba engleză), este foarte greu, jumate 

de an elevii au stat fără profesor că nu se găseau.” (părinte, urban) 

Se conturează câteva profiluri privind apelarea la lecții contra cost: 

1. Pregătire pentru examenul de bacalaureat. Cel mai frecvent se recurge la lecții contra cost 

în vederea pregătirii pentru examenul de bacalaureat. Decizia o iau în mare parte părinții 

împreună cu elevii îngrijorați de modul cum vor susține examenele, unii își doresc note mari, 

alții din teamă că nu vor putea susține aceste examene. Cele mai multe solicitări sunt pentru 

disciplinele matematică și limbi străine. Statisticile de promovare scăzute a examenelor de 

bacalaureat la matematică determină părinții și elevii să solicite într-un număr mai mare ore 

suplimentare pentru aceste discipline. Sunt elevi care merg la lecții contra cost la toate 

disciplinele la care urmează să susțină examene de bacalaureat.  

„La obiectele la care am BAC, pentru că cred eu că am nevoie de adăugător pentru că totuși e 

un an și la școală nu se predă tot materialul pentru că sunt mulți elevi și profesorii nu reușesc. 

Eu merg la alt profesor fiindcă mi-a recomandat un prieten.” (elev, municipiu) 

„Eu fac lecții adăugător la engleză şi la chimie. La chimie fac deoarece am obiect de BAC şi 

vreau să-l dau foarte bine, la engleză fac deoarece în gimnaziu fac din a 5-a franceză şi la liceu 

fac engleză şi nu înțeleg nimic.” (elev, urban) 

2. Învățarea unor limbi străine. Părinții preocupați ca copii lor să cunoască mai bine limba 

străină studiată în școală sau/și o altă limbă străină. Preponderent cei din mediul urban, sau 

din localitățile din imediata apropiere, optează pentru cursuri de limbă străină la centre 

specializate.  

„Unica oră suplimentară care o are este limba engleză, dar o face de la grădiniță. Pentru că 

este ceea ce copilului îi dat de la vârsta fragedă a copilăriei de a studia, de a învăța, de a își 

dezvolta limbajul și o să facă și mai departe.” (IA, părinte, urban) 

„Ai mei merg la limbile străine, la limba engleză și necesitatea a fost ca să o cunoască mai bine. 

Noi mergem la centrul de limbi străine, adăugător. Am decis deoarece pentru băiat când a 

început engleza, poate el era mic și nu prindea, sau profesoara…, dar este necesitate ca să o 

cunoască mai bine pentru facultate.” (părinte, municipiu) 

3. Recuperarea materiei la o anumită disciplină. Elevii care au învățat anterior într-o altă 

instituție, cei care nu au avut cadru didactic la o anumită disciplină sau elevii care au lipsit de la 

ore pentru o anumită perioadă de timp din diferite motive, recurg la ore contra plată. 

„La noi în şcoală este o problemă cu profesoara de limbă străină niciodată nu am avut 

profesori...adică veneau pe urmă plecau în concediu de maternitate, veneau din altă şcoală, noi 

nu am avut o bază la limba străină şi am fost nevoiți cred că tot gimnaziul şi tot liceul să 

mergem la lecții adăugătoare.” (elev, urban) 
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4. Pregătirea pentru Olimpiadă. Acest tip de ore presupune un alt specific, de obicei cadrele 

din instituție oferă gratuit timp pentru pregătirea acestor elevi. Dar unii elevi olimpici pentru a 

avea succes îşi identifică cadre didactice mai bine pregătite din alte instituții. 

„Băiatul este clasa a 12 și a mers la olimpiadă la informatică, a mers la sector, la municipal și 

acum la nivel republican. Am fost nevoită să luăm profesor de la liceu de prestigiu, să îi facă o 

pregătire bună, și într-adevăr calitatea e diferită. Achităm 100 de lei ora, de 3 luni mergem la 

suplimentar, de 2 ori pe săptămână. Am ajuns la acest profesor prin vecinul nostru care a fost 

coleg și a terminat universitatea și întrebând și de alți elevi care au ajuns departe, și e bun 

profesor și predă și la universitate.” (părinte, municipiu) 

Unii elevi au remarcat că există o deosebire în atitudinea atât a elevilor, cât şi a profesorilor 

față de orele contra cost comparativ cu cele obişnuite. Chiar dacă aceste ore se fac în grup vin 

doar cei interesați, e linişte şi atmosferă lucrativă. În opinia celor intervievați, responsabilitatea 

actorilor implicați creşte în momentul în care părinții achită pentru aceste lecții.  

„Lecțiile acestea suplimentare te duci cu alt gând nu ca la lecții dacă vreau să învăț sau nu ci că 

acolo trebuie să înveți fiindcă plătești bani.” (elev, rural) 

„Profesorii la ore predau într-un fel, iar la lecțiile acesta predă în altfel câte o dată e cerul și 

pământul.” (elevă, rural) 

În unele cazuri orele suplimentare pentru clasele liceale sunt achitate din Asociația părinților. 

Este suficient ca un grup de elevi să scrie o cere la asociație şi să convină cu orarul profesorului. 

„Noi avem ore din Asociație și putem să mergem la suplimentar, tot așa după lecții cui îi este 

convenabil ne-am înțeles cu orarul profesorilor. Profesorii sunt foarte receptivi și sunt gata să 

ne ajute și chiar și în repaus putem să ne apropiem ca să ne ajute. Profesorii sunt plătiți din 

Asociație.” (elevă, municipiu) 

Modul de organizare a lecțiilor: 

1) individuale; 

2) în grup cu unii colegi de clasă, 

3) în grup cu alți elevi (aceștia pot fi din aceeași instituție sau de la o altă instituție de 

învățământ). 

Plata pentru ore diferă foarte mult în dependență de următorii factori: mediul de trai (în sate 

sunt cele mai mici taxe, în municipiul Chişinău cele mai mari); modul cum sunt organizate 

orele: cele individuale costă de la 15 lei până la 250 lei (în mediul rural de obicei 25-50 lei; în 

centrele raionale 50-100 lei; în Chişinău 100-150 lei11) cele de grup se achită în mare parte 

lunar se fac de 2 ori în săptămână şi variază de la 15 la 100 de lei per copil. 

Elevii au declarat că în unele situații modul cum stabilesc taxa cadrele didactice şi dacă iau sau 

nu remunerări pentru lucru suplimentar cu elevii pot genera conflicte între profesorii. Cadrele 

didactice care refuză să facă ore suplimentare contra plată sunt de obicei marginalizate în 

colectiv, dacă aceasta este o practică răspândită în colectiv.  

                                                           
11

 Taxe achitate cel mai frecvent.  
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„Jumate din clasă (au ales Bacalaureatul la această disciplină) se duce la ore suplimentare 

gratuite la profesoara de geografie care niciodată nu ia nimic și acuma între profesori a apărut 

un conflict. Unii profesori spun că nu este corect acest lucru.” (elevă, rural) 

„Diriginta noastră este și profesoară de istorie facem ore cât vrem duminica de la ora 11.00, 

cât dorim atât stăm, adică ne acordă din timpul ei liber, nu plătim nimic şi e foarte interesant. 

Din câte cunosc eu diriginta noastră își permite totul și nici cadourile nu le acceptă din partea 

noastră, am încercat de multe ori o atenție ceva din partea noastră şi nu acceptă, nici nu mai 

insistăm...” (elev, rural) 

„La noi profesoara de matematică strict interzice ca să-i dea cineva bani, ea nu vrea să facă ore 

suplimentare (contra cost), ea vine din contul ei şi explică atunci când e necesar.” (elev, rural) 

În acelaşi timp sunt situații în care elevii care umblă la ore suplimentare contra plată, 

desconsideră orele predate de către cadrul didactic de la clasă.  

„Profesoara de matematică care ne-a predat până acuma anul acesta nu ne mai predă. Avem 

un elev care și-a ales bacalaureatul la matematică și ia lecții suplimentare de la acel profesor 

care ne-a predat până acuma, dar la acesta nu face nimic la lecții stă doar pe telefon, nu are 

nici un respect față de profesor.” (elevă, rural) 

Un mod specific de organizare este pentru ciclu primar, în multe instituții, în special în mediul 

urban este programul prelungit – „grupa”. Costurile pentru un copil lunar sunt de la 200 de lei 

până la 600 lei în dependență de cadru didactic și instituție. Unii părinți au remarcat că ei 

singuri au insistat ca copii lor să-și pregătească temele pentru acasă la școală. Câțiva părinți au 

menționat că în școlile în care învață copii lor „grupa” este gratis, ei achită doar bonul 

alimentar pentru prânzul copiilor. 

„Majoritatea spuneți că grupa este cu plată, la noi grupa este de la ora 12.15 până la orele 

16.00, noi nu plătim nici un leu. Noi plătim doar mâncarea, cât mănâncă copiii, în rest, 

profesoarei nu-i plătim nici un leu.” (părinte, municipiu) 

 

10.4. Cărți şi caiete suplimentare 

Practic toți cei intervievați (cadre didactice, părinți, elevi) au menționat că pe lângă plata arendei 

manualelor părinții la solicitarea cadrelor didactice trebuie să procure suplimentar unele cărți, 

caiete, atlase etc. 

 Cel mai frecvent sunt procurate: 

- caiete de teste; 

- caiete de laborator pentru chimie, biologie; 

- atlase pentru geografie; 

- manuale a altor autori în care unele teme sunt percepute ca fiind mai bine redate 

sau/și mai accesibile pentru elevi; 

- cărți. 
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Modul cum sunt procurate caietele, cărțile depinde în mare măsură de cadrul didactic de la 

disciplina dată, astfel: 

- sunt procurate pentru toți elevii, cadrul didactic insistă ca toți copiii să aibă aceste 

materiale didactice. În această situație de obicei, fie colectează bani și le procură, fie 

cineva din părinți procură pentru întreaga clasă; 

- procură cine dorește, cadrul didactic recomandă anumite cărți, caiete suplimentare, 

iar unii elevi le procură, ceilalți își fac copii. 

Părinții în mare parte preferă ca procurarea de cărți caiete suplimentare să fie organizat, să se 

achiziționeze pentru toți elevii din clasă. Această modalitate este percepută ca fiind mai 

comodă atât pentru părinți, cât și pentru cadru didactic, dat fiind faptul că toți copiii vor avea 

aceste cărți/caiete.  

„Mai bine ar fi ca să fie centralizat procurat, spre exemplu, se lucrează la limba română, la toți 

le trebuiesc testele acestea. Profesoara de limba română, a spus părinților că avem nevoie de 

caiete de pregătire pentru teste, și a spus cât costă caietul, și Comitetul părintesc deja a 

organizat și le-au procurat caiete de teste la toți elevii. La alte obiecte copilul a procurat, a 

mers singurică, mi-a spus unde îi trebuie și am mers și și-a procurat.” (părinte, urban) 

Majoritatea părinților au menționat faptul că susțin cadrele didactice în demersul lor de a lucra 

cu materiale suplimentare, dacă într-adevăr aceasta este în interesul elevilor. Unii părinți au 

remarcat însă că îi deranjează faptul când procură anumite cărți/caiete pe care ulterior copiii 

nu le folosesc. Câteva cadre didactice au menționat faptul că uneori sunt constrânși de situație 

să propună copiilor să procure anumite materiale suplimentare, dat fiind faptul că programul 

include utilizarea caietelor suplimentare sau a celor de teste sau se insistă de la Direcția de 

învățământ pentru că sunt promovați anumiți autori. 

În opinia cadrelor didactice intervievate în cadrul discuțiilor de grup renunțarea la cărți, caiete 

suplimentare este în dezavantajul elevilor care vor fi lipsiți de aceste surse de informație și vor 

pierde mai mult timp conspectând informații sau scriind condițiile problemelor, testelor. Unele 

cadre didactice din mediul rural au remarcat că nici până acum părinții nu-și permiteau să 

procure literatură suplimentară, își cumpără doar cadrele didactice și le utilizează pe parcursul 

lecțiilor.  

„Lucrez cu un manual de bază și se cumpără caiete suplimentare ca să ajungem la un nivel mai 
bun, dar așa o să-mi fie mie mai ușor doar cu manual, dar elevul o să rămână la un nivel mai 
scăzut.” (cadru didactic, urban) 

„Dacă ei cer așa multe lucruri de la noi înseamnă că ei sunt datori să ne asigure cu materialele 
necesare. Nu să mă opresc doar la manual fiindcă doar el este foarte puțin, da, părinții procură 
la limba română caiet plus teste, la matematică la fel, caiet la istorie, caiet la știință. Lucrăm și 
pot compară elevii mei cu acei de la oraș, de la mine au plecat mulți la oraș și s-au menținut. 
Din clasa III-a a plecat un elev la un liceu cu profil francez și a avut note foarte bune, înseamnă 
că eu îi pregătesc la un nivel înalt, dar fără aceste caiete am rămâne la un nivel jos.” (cadru 
didactic, urban) 

„Elevii nu procură aceste caiete deoarece în gimnaziu știți că obiectele sunt mai multe și dacă 

se procură la română, matematică, geografie, este foarte costisitor și părinții nu sunt de acord. 

Și noi, ca profesori, ne luăm cât mai multe materiale ca să le utilizăm în timpul lecției.” (cadru 
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didactic, urban) 
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11. Codul de etică al cadrului didactic 

11.1. Opinii privind Codul de etică al cadrului didactic 

În perioada în care se colectau datele în cadrul acestui studiu, în majoritatea colectivelor 

didactice Codul de etică nu a fost studiat în profunzime, urmând a fi analizat și discutat 

ulterior. Astfel, unii respondenți nu s-au putut pronunța cu exemple concrete privind 

conținutul codului respectiv. 

De asemenea puțini dintre părinții intervievați în cadrul studiului cantitativ, 16,2%, cunosc în 

general despre faptul că Ministerul Educației a aprobat Codul de etică al cadrului didactic, și 

doar 13,2% cunosc despre faptul că în învățământ a fost creat Inspectoratul Şcolar Național. Și 

mai puțin este cunoscut faptul, cum acestea ar putea contribui la calitatea educației în școli. 

Astfel, în opinia a 1/3 dintre părinții intervievați, Inspectoratul Şcolar Național ar putea 

contribui la îmbunătățirea calității educației în școli prin evaluarea activității şcolii în ansamblu, 

1/5 consideră că prin elaborarea şi publicarea de recomandări privind îmbunătățirea calității 

educației din şcoala, alte opțiuni au cumulat sub 20% răspunsuri. 

Circa 1/3 respondenți au menționat că Codul de etică al cadrului didactic ar putea contribui la 

îmbunătățirea calității educației din şcoala prin respectarea drepturilor elevului sau excluderea 

corupției din învățământ, de asemenea și evaluarea obiectivă a elevului. Aproximativ câte 1/5 

răspunsuri au cumulat opțiunile: protecția elevilor de abuzuri şi violență, excluderea 

nepotismului şi cumetrismului din învățământ, precum și evaluarea obiectivă a cadrelor 

didactice. Alte opțiuni au cumulat sub 20% răspunsuri. 

Marea majoritate a părinților nu cunosc ce prevede Codul de etică al cadrului didactic. Se 

intuiește că acesta ar fi un set de norme, reguli – „cerințe față de profesori”; „la fel ca și la orice 

serviciu trebuie să corespunzi statutului de profesor”. În opinia părinților intervievați statutul 

de cadru didactic înseamnă în primul rând un model de comportament pentru copii. 

Codul de etică este perceput pozitiv de către cadrele de conducere intervievate, remarcând 

faptul că era necesar un act care să reglementeze relațiile dintre cadru didactic-elev, cadru 

didactic-părinte. În opinia acestora, Codul muncii și alte regulamente interne nu puteau 

acoperi și soluționa toate tipurile de neînțelegeri care apar în sistem. 

„Ne ordonează pe noi ca profesori și ca manageri și ca părinți, și ca atârnare față de elevi, față 

de părinte, chiar noi între noi profesorii, că nu putem să zicem că nu suntem între noi colegiali, 

dar se mai întâmplă niște chestii și atunci asta vine, într-un fel să ne disciplineze.” ( 2IA, 

manager, urban) 

„Acest Cod de etică de mult trebuia să fie deoarece suntem un sistem destul de complex… 

relațiile administrație-profesor, elev-profesor, profesor-profesor, profesor − părinte relațiile în 

acest sens sunt atât de multiple, desigur că trebuia un cod de etică care să reglementeze aceste 

relații.” ( 3IA, manager,urban) 
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Unele cadre didactice, specialiștii din cadrul direcțiilor de învățământ și părinți au precizat că 

Codul de etică este un instrument de îmbunătățire a imaginii cadrului didactic și a prestigiului 

acestuia. Având în același timp scopul de a corecta anumite comportamente care prejudiciază 

imaginea profesorului. 

„Câțiva ani în urmă, au avut loc niște scăpări în învățământ și în școlile noastre, în licee, peste 

tot. Și ceea ce-i rău se absoarbe ușor și repede, deci ar trebui să ne întoarcem la etică, și la 

cultura comportamentului, și anume la această integritate.” (părinte, urban) 

„Profesoara venea în clasă punea picior peste picior și telefonul în mână. Atunci au apărut un 

conflict între ea și părinții noștri, până la urmă ea și-a schimbat un pic atitudinea față de noi…” 

(elev, rural) 

„Categoric nu este o înjosire pentru profesor, este un document. Pe mine personal nimic nu m-a 

deranjat, doar în aspect pozitiv am văzut acest cod, el vine să contribuie la ridicarea prestigiului 

cadrului didactic, acolo în atribuții așa și scrie că fiecare cadru didactic și fiecare manager este 

obligat să contribuie la ridicarea prestigiului instituției și a profesiei de pedagog.” 

(reprezentant direcția de învățământ) 

Unii specialiști din cadrul Direcțiilor de învățământ sunt de părerea că datorită Codului de etică 

situațiile conflictuale care apar în cadrul școlii vor fi soluționate mult mai repede, recunoscând 

că la momentul actual situațiile de conflict consumă mult timp, împiedicând derularea normală 

a activităților școlii. 

„Noi practic a patra sau a treia parte din activitate trebuie s-o dedicăm rezolvării conflictelor 

din instituție, neînțelegerilor. Certurile între cadrele didactice și director, între părinți și cadre 

didactice, între elevi și cadre didactice, acum prin crearea Consiliilor de etică multe se rezolvă… 

Într-un fel îmi place în codul de etică că cadrul didactic o să se gândească de multe ori înainte 

să se pornească să scoată gunoiul din instituția sa.” (reprezentant direcția de învățământ) 

În opinia unor cadre didactice care au și statut de părinte modul în care comunică, 

interacționează cu elevii unii colegi de ai lor este inacceptabil și acest Cod de etică îi va 

disciplina. Părinții consideră că acest Cod de etică va proteja elevii de comportamentele 

abuzive ale unor cadre didactice. 

„Profesorul atunci când spune: „Mă satură dracii ăștia de copii!”. Vine copilul meu acasă și îmi 

spune „Mamă uite cum vorbește profesoara mea de muzică.” Pe mine mă doare sufletul chiar 

dacă și eu sunt profesoară.” (cadru didactic, municipiu) 

„Unii profesori își permiteau să îi tragă de urechi, să lovească, sau să spună că părintele tău 

lucrează muncitor și tu este așa și așa…, înjosire”. (părinte municipiu) 

„Dacă va fi implementat corect Codul impactul în primul rând va fi asupra protecției copilului, 

față de violență, abuz din partea cadrelor, calitatea în procesul educațional și poate o 

responsabilitate mai mare din partea cadrelor didactice.” (reprezentant direcția de 

învățământ) 
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Cu toate acestea, actorii din sistemul educațional nu sunt de acord cu unele aspecte care se 

referă la actele de corupție, considerând că corupția din cadrul sistemului de învățământ nu 

este pronunțată și de amploare comparativ cu alte domenii, cum ar fi de exemplu cel juridic. 

„Sunt aspecte bune, pozitive dar nu știu de ce merge ca un fir roșu parcă am fi cei mai corupți și 

cei mai ... în toate capitolele se accentuează chestia asta cu luarea de mită și cu mituirea 

profesorului, chiar e dureros și-i strigător la cer, nu știu poate undeva este așa ceva dar la noi 

vă spun cinstit că nu avem așa ceva.” (2IA, manager, urban) 

 Unii profesori, în special din municipiul Chişinău, sunt indignați de apariția Codului de etică, 

motivând că acest act reprezintă o înjosire a cadrelor didactice. În opinia acestora profesorii în 

felul de a fi și de a se comporta deja se conduc după anumite reguli nescrise, au un 

comportament potrivit statutului. Aceștia consideră că nu au nevoie profesorii de un cod care 

să le indice cum trebuie să se comporte sau cum trebuie să relaționeze cu ceilalți actori 

implicați în procesul educațional.  

„ Codul etic vine din interiorul profesorului și așa are codul etic profesorul, fără a fi scris pe 

hârtie, fiind că dacă nu ai un comportament decent intervine Direcția, intervin părinții, intervin 

copiii și nu poți să stai în fața copilului, dacă nu ai un comportament etic decent. Ce ne-au mai 

scris pe hârtie, să ne mai înjosească încă o dată.” (cadru didactic, municipiu) 

Câteva cadre didactice s-au arătat nemulțumite de faptul că profesorii nu au fost consultați 

înainte de a elabora acest cod, iar alții au precizat că deşi au fost consultați opiniile acestora nu 

au fost luate în considerare. Aceștia au mai menționat că chiar dacă li se cere părerea vizavi de 

un anumit lucru, aceste sugestii sunt ignorate, creându-le impresia că totul se face formal, iar 

deciziile sunt luate fără a ține cont de părerile profesorilor. 

„Colectivul nostru a scris sugestii, când a fost discutat la început și nu e pentru prima dată când 

nu ne acordă atenție. Eu am așa impresie că dacă au decis, așa și este. Noi, puțin ce depinde de 

noi. Noi ne-am deprins de acum, ori să intervenim, ori să nu intervenim.” (cadru didactic, 

municipiu) 

Unii specialiști din cadrul Direcțiilor de învățământ, au apreciat mai mult prima versiune a 

codului de etică propusă de către Ministerul Educației. Prima versiune a codului, în viziunea 

acestora, fiind una mai complexă și mai concretă. Respondenții și-ar dori ca pentru fiecare 

încălcare/situație de conflict să li se comunice cum ar trebui soluționat/ă, pentru a nu lăsa loc 

de interpretări. 

În opinia respondenților pentru eficientizarea prevederilor Codului de etică a cadrului didactic 

ar trebui să existe coduri similare și pentru părinți și elevi, astfel pe lângă obligații cadrele 

didactice să beneficieze și de o anumită protecție, menționându-se și responsabilitățile 

celorlalți actori. 

„Foarte mulți copii își permit să jignească profesorul. Am impresia că nivelul înalt de educație a 

plecat de la noi și a rămas o societate așa cu un nivel mai scăzut de educație. E greu de pus la 

punct.” (părinte, municipiu) 

„Sunt părinți care plătesc sume, plătesc fundația și apoi ei acasă vorbesc: „Eu am plătit atâția 
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bani, ce e cu învățătorul acesta” și copiii toate acestea aud. Apoi când se întâmplă un conflict 

între copil și învățător copilul poate să-și permită să spună: „Dar tata a plătit atâția bani și Dvs. 

uitați-vă cum…, că eu vreau o notă mai mare.” (părinte, municipiu) 

„Mulți copii nu știu că au și obligații, ei au auzit că au dreptul și asta e tot. Trebuie un cod de 

etică a profesorilor, dar și a elevului. Chiar și la adunări părinții zic că au ieșit prea multe 

drepturi acum, da drepturile sunt, dar nu trebuie să spui la copil ca are numai drepturi, el are și 

obligații.” (părinte, rural) 

„Eu consider că ar trebui să fie și cod de etic a elevilor pentru că sunt unii elevi care nu 

realizează acțiunile fiindcă sunt unele foarte murdare și nu prea frumoase din partea elevilor 

către profesori așa că ar trebui să aibă un comportament mai ales în instituții.” (elev, 

municipiu)  

Sunt unele cadre didactice care avertizează părinții că atitudinea și comportamentul lor față de 

cadrele didactice se răsfrânge asupra modului în care copilul v-a interacționa cu cadrul didactic 

și în consecință atmosfera din clasă.  

„Profesoara când a venit la noi în clasă ne-a atenționat: „Vă rog, mă iubiți, nu mă iubiți dar 

problemele ce țin de educație, școală nu le discutați față de copii, nici financiare, nu mă 

dezonorați în fața copilului” (părinte, municipiu) 

În unele discuții de grup părerile privind actorii considerați cei mai responsabili de educația 

copiilor sunt împărțite. Astfel, unii respondenți consideră că în primul rând cadrele didactice 

trebuie să aibă un comportament ireproșabil, alții însă dimpotrivă cred că părinții sunt cei care 

în primul rând trebuie să asigure copiilor „cei 7 ani de acasă” și să cultive respectul față de 

cadru didactic. 

Tabelul 13. Principalii responsabili în educația copiilor și în crearea imaginii 
cadrului didactic în societate 

Părinții Profesorii 

„Dacă cerem de la o persoană să fie exemplu, 
eu în primul rând trebuie sa fiu exemplu. Cum 
pot eu ca părinte să mă duc să cer de la 
profesor, pe când eu nu aș veni la adunări, pe 
când nu m-ar interesa situația copilului meu, 
pe când eu sunt peste hotare, și stau de acolo 
și telefonez. Vreau ca copilul meu să ia nota 
10, dar înțeleg că copilul meu stă la calculator 
de dimineața până seara.” (părinte, urban) 

 

„Noi (părinții) trebuie mai întâi din familie să-i 
dăm acei 7 ani de acasă, neapărat trebuie să 
cultivăm de acasă stima față de profesori. 
Atunci o să fie și relații bune, și nu o să fie 
conflicte, și chiar de vor apărea careva 
neînțelegeri cu profesorul, noi trebuie să 

„În primul rând de la profesor, căci ei sunt 
clasa inteligentă care trebuie să transmită 
valorile acestea, trebuie să le cultive, și în 
noua generație, și în părinții care nu o au, care 
au pierdut-o, pentru că recunoaștem, sunt 
care nu au cultură generală.” (părinte, urban) 

 

„Ar fi bine să remunereze în școli, dar 
profesorii să corespundă cerințelor morale și 
profesionale. Deja s-au pus întrebări în 
privința că fiecare profesor ar trebui sa susțină 
examen...” (părinte, urban) 
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explicăm copilului că poate a fost profesorul 
fără dispoziție, poate nu a făcut-o 
intenționat.” (părinte, urban) 

 

În opinia celor intervievați cadrele didactice trebuie să fie remunerate decent (7-10 mii lei), iar 

activitatea acestora să fie monitorizată și evaluată, în sistem să fie admiși doar persoane bine 

pregătite și integre. Trăirile unor cadre didactice atunci când sunt jigniți direct sau indirect în 

societate, din cauza unor colegi care admit anumite practici inadecvate și a unor persoane care 

își permit ulterior să desconsidere toți profesorii.  

„Profesorii ar fi trebuit să fie remunerați după munca pe care o îndeplinesc... căci o dată luat, o 

dată cu mâna pusă pe plic cade jos demnitatea și onoarea. El se vinde. Momentul ăsta în care 

el ia plicul, eu văd asta ca vindere. Își vinde persoana, își vinde numele în fața părinților... alții 

așa și se gândesc, că o sa-i pună în plic ceva și o sa-i mărească notele la sfârșit de an, o să 

găsească 20 de euro și o să corecteze notele. Cea mai mare problemă e că nu discută maturii 

între ei, dar discută în prezența copiilor. Am avut ocazia să fiu la unele mese, la unele sărbători 

unde nu eram cunoscuta cu toți, și auzeam asemenea discuții. E foarte greu să stai și să taci 

doar cu scopul ca să asculți ce se vorbește. Căci la urmă poți să te ridici de la masă, să te duci 

într-un colț, să găsești un refugiu și să plângi din motiv cum este vorbit profesorul în societate.” 

(cadru didactic, urban)  

Un cadru didactic care a avut experiența predării în cadrul unui liceu din municipiul Chișinău și 

ulterior a activat în cadrul unei școli profesionale, a comparat cele două experiențe. Acesta a 

declarat că deși, ca cadru didactic în liceu era mai bine remunerat, contingentul de elevi era 

mai bun, a remarcat că plățile efectuate de părinți erau o „povară” ceva care te obliga la 

schimbare de atitudine față de elevi și îi crea un disconfort psio-emoțional. 

„Am lucrat și în liceu, dar și la școală profesională iar acum stau acasă (concediu de îngrijire a 

copilului). Ca salarizare sigur era mai bine la liceu deoarece este municipiu, dar din punct de 

vedere psihologic eu mă simțeam mult mai bine la școala profesională. Atunci când ești la liceu 

părinții care sunt în comitet sunt tot timpul favorizați, inclusiv și copiii. El muncește și se 

străduie pentru clasă și acel copil când primește o notă mai slăbuță tu nu poți parcă să i-o pui, 

sau îl chemi adăugător să mai muncească ca să-i ridici nota copilului ai cărui părinte este în 

comitet. Aceasta este un minus. Nu mă simțeam confortabil față de ceilalți. Alt disconfort sunt 

banii aceștia care se dau pentru fundație, eu eram tot timpul împotrivă chiar și la reparații și la 

fundații. Nu mă simțeam eu prea bine deoarece atunci când îți dă un cadou și o floare tu te 

simți parcă dator față de copilul acela, ceea ce eu nu vreau să fac, toți copiii trebuie să fie egali. 

Nu eu strângeam banii pentru fundație, chiar dacă directoarea cerea eu ziceam că „dacă 

părinții o să dorească poftim”. Dar erau alți profesori nici nu întrebau, dar „Avem nevoie de…” 

și tot sau „Faceți vă rog, asta și asta”. Pe de o parte sunt de acord (cu contribuțiile părinților) 

deoarece e mai bine să faci lecții într-o sală frumoasă și confortabilă dar aceasta nu trebuie să 

răspundă părintele și nu trebuie profesorul să fie acela care ca un cerșetor stă în fața cuiva. 

(părinte, municipiu, fost cadru didactic) 
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11.2. Reglementarea conflictelor între cadrele didactice 

Majoritatea cadrelor didactice au menționat că se simt confortabil în colectiv, este o atmosferă 

colegială. Elevii în mare parte însă observă animozitățile dintre cadrele didactice, pe care 

aceștia din urmă nu reușesc uneori să le gestioneze amiabil.  

„Profesoara de limba română e fostă directoare, acum este altă directoare și e foarte 

interesant. Directoarea zice una, dar cea care a fost oricum nu se dă, postul a fost ocupat de 

altcineva, dar ea oricum se consideră directoare.” (elevă, rural) 

„Un caz la mine în liceu, la început de an s-au certat adjunctul cu profesoara, adică fostul 

adjunct clase primare cu adjunctul pe educație cu țipete cu tot, în timpul recreației, dar totuși... 

și am mai observat conflicte între profesori. Se mai văd relațiile de cumetrism între profesori.” 

(elev, rural) 

„La noi a fost un caz când o elevă foarte bună la matematică a hotărât să plece la olimpiadă la 

engleză și a fost conflict între cei 2 profesori, mergeau pe coridor și nici nu se salutau.” (elev, 

rural) 

11.3. Îngrijorări privind Codul Educației 

În mai multe contexte12 unele cadre didactice confundau prevederile Codului de etică cu cele 

din noul Cod al Educației. Astfel s-a remarcat că un alt aspect discutabil al codului13 este 

aprecierea activităților cadrului didactic de către părinți și elevi. Unele cadre de conducere 

consideră că părinții nu sunt pregătiți să facă o apreciere corespunzătoare a activității 

profesorilor. Unii părinți nu sunt interesați de viața școlii, nu sunt inițiați în domeniu.  

„De ce la un medic mă duc și nu pun în discuție, că-i bun, nu-i bun, își cunoaște meseria, nu-și 

cunoaște, aplică metoda care trebuie, nu cea care trebuie, dar un profesor poate fi discutat și 

poate fi apreciat de orișicine care intră în școală, fie părinte, fie bunel, fie om străin, fie 

jurnalist.” (manager, centru raional) 

„O să ne evalueze 30% din părinți, 30% din elevi și dacă acel părinte sau elev o să înțeleagă ce 

vrea până la urmă profesorul să ceară de la ei...”(profesor, rural) 

Mai multe cadre didactice au vociferat că școlile vor rămâne fără cadre didactice dat fiind 

faptul că sunt prea multe cerințe, responsabilități pentru cadrele didactice, în opinia celor 

intervievați, iar remunerarea este foarte mică. Unele cadre didactice au recunoscut că dacă ar 

avea alternativă, ar pleca din sistemul de învățământ. Totodată, sunt cadre didactice care tind 

să accentueze experiența de muncă și nu profesionalismul, relația de prietenie cu copilul și nu 

rezultatele academice etc.  

„În afara de faptul că am fost 25 de ani profesoară acum trebuie să însușesc reguli noi. Poate 

                                                           
12

 Acest studiu nu și-a propus abordarea acestui subiect, dar prevederi ale Codului educației au fost 
atribuite Codului de etică 

13
S-a menționat Codul de Etică, dar de fapt sunt prevederi ale Codului Educației.  
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nu am fost cea mai bună profesoară, dar atâtea competențe de format nu e normal. Eu sunt 

prietenă cu copiii, dacă aș avea o altă alternativă demult aș fi scris cerere și aș pleca.” 

(profesor, rural) 

„Și eu la fel să fi fost mai aproape de oraș (ca să mă angajez) lăsam școala.” (profesor, rural) 

„Am fost în concediu peste hotare și am văzut că se fac bani buni cu eforturi mai mici, de cât să 

vii la 1 septembrie și să fii încărcat atât de mult. Este prea multă presare, control permanent, 

reguli noi.” (profesor, rural) 

11.4. Consiliile de etică 

Datele studiului calitativ au constatat că doar în câteva instituții școlare au fost create Consilii 

de Etică. În alte instituții, cadrele de conducere intenționează crearea acestora la începutul 

următorului an școlar, argumentând că deja pentru o lună nu are rost să inițieze procesul, unii 

din aceștia au consultat aceste decizii cu Direcțiile de Învățământ. Inclusiv, în cadrul Direcțiilor 

de învățământ cuprinse în studiu, nu erau formate Consiliile de etică al organului local de 

specialitatea în domeniul învățământului. Unele direcții aveau stabilită data când urma să se 

aleagă aceste consilii. Nu a fost identificat nici un caz de încălcare a Codului de etică discutat în 

Consiliul de etică. 

11.5. Opinii și percepții privind cadourile oferite de către 
elevi/părinți cadrelor didactice 

Marea majoritate a celor intervievați, atât părinți, cât și cadre didactice consideră că este un 

lucru firesc ca părinții să ofere anumite cadouri simbolice profesorilor cu anumite ocazii în 

semn de recunoștință. Cadourile simbolice, considerate acceptabile sunt unanim considerate 

florile. Unii părinți au remarcat că cadrelor didactice le poți oferi și o cutie de ciocolate, o 

felicitare, o carte, o agendă, birotică etc. În categoria cadourilor inacceptabile se includ: banii 

(deși mai mulți au recunoscut că au avut asemenea practici); bijuteriile; vesela, 

electrocasnicele etc. Unele cadre didactice au remarcat faptul că elevii chiar și oferind anumite 

cadouri simbolice așteaptă unele beneficii – „mi-a dat un mărțișor și mi-a spus poate îi măresc 

nota”. Cadourile oferite cadrelor didactice după absolvirea instituției sunt cele mai apreciate 

de către acestea.  

„Eu le zic că acum nu îmi trebuie nimic, când va pleca din școală și își va aminti de mine să îmi 

aducă atunci flori.” (părinte, rural) 

„Când vine un fost absolvent cu un set de cărți sau cu flori asta este cea mai mare 

bucurie.”(cadru didactic, municipiu) 

Unii părinți declară că preferă să facă cadouri individuale profesorilor și au toată deschiderea 

spre asemenea practici, dat fiind specificul activității cadrului didactic. Alți părinți au specificat 

că ei nu oferă cadouri individuale, dar cunosc aceste practici de oferire individuală a cadourilor 

în speranța că copiii lor vor beneficia de o atenție mai specială. 
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„Personal o facem (oferim cadouri). De ce să nu-și felicite profesorul care îi predă, și muncește 

foarte mult pentru el?” (părinte, urban) 

„Știm când este ziua de naștere, și mergem cu un buchet de flori, o cutie de ciocolate și eu cred 

că nu greșim cu nimic dacă o felicităm. Dacă un membru al familiei îl feliciți, de ce de cadrul 

didactic care muncește ani de zile să nu se apropie să-l bucure cu un buchet de flori sau cu o 

cutie de ciocolate. Eu nu găsesc nimic rău în a face plăcut unei persoane.” (părinte, urban) 

„Noi dăm doar pentru cadoul comun, dar sunt care dau și cu toți și singuri oferă cadouri, pentru 

că vor o atenție mai mare pentru copilul lor. La profesoara noastră eu nu am văzut să facă 

diferența chiar dacă i-a dat acolo ceva. Părinții vor ceva, dar ea îi apreciază după capacități nu 

că a dat un cadou, dar asta mult depinde deja și de profesor.” (părinte, rural) 

Au fost și părinți care au declarat că se simt frustrați/incomodați de modul în care sunt 

felicitați și/sau cum abordează unii părinți cadrele didactice.  

„Când am văzut cum i s-a dat doamnei plicul, am rămas jenată în tot colectivul acela de părinți. 

Înghițeam noduri, și mă gândeam dacă eram eu, cum avea să mă simt. Și dumneaei spunea că 

nu trebuie, dar o mamă îndrăzneață i-a spus să ia, că e din partea noastră. Aceea doamnă era 

toata purpurie, și nici să ia, și nici să dea înapoi nu putea. Așa s-au întins, că banii nici nu erau 

în plic, dar într-o foaie A4, răsucită, învârtită, și acolo suma adunată. Era o suma bunișoară, dar 

eu cred că este jenant, și este neplăcut pentru cadrul didactic atunci când i se face acest lucru.” 

(părinte, urban) 

Sunt însă și părinți, în special cei cu o situație financiară mai bună, care se declară revoltați de 

suma de bani colectată, considerând că este jignitor pentru un cadru didactic să primească o 

sumă infimă de bani sau un cadou neînsemnat.  

„Câte 10 lei am strâns pentru profesori − e în derâdere. Eu găsesc în derâdere colectivul de 

părinți care strâng câte 10 lei de Anul Nou pentru dirigintă. Nu-mi place, nu-i frumos. Am spus 

să nu se supere pe mine, că eu sunt într-un pas cu ei și eu sunt membru al acestui colectiv, 

copilul meu învață ca și toți copiii, dar eu nu văd frumos acest lucru. Mă acuzau că vreau 

individual, dar mie simplu nu-mi place acest lucru. Le-am spus să vină și ei cum vor să o felicite 

și cu cuvinte și cu o felicitare, dar 10 lei eu nu găsesc frumos. Mie din partea mea, mi-i rușine 

să-i dau 10 lei, să-i adun în acel plic, și sa-i înmânez.” (părinte, urban) 

Pe de altă parte sunt cadre didactice care personal sau prin intermediul colegilor, a unor 

părinți mai apropiați solicită anumite daruri sau fac aluzie la anumite sărbători creând impresia 

părinților că așteaptă anumite cadouri.  

„Când ne-am dus la 1 septembrie apoi doamna s-a prezentat că o cheamă așa și pe data de 20 

aprilie este ziua mea de naștere și apoi mai departe. Noi de atunci am însemnat toți prin 

telefoane să nu uităm, că ea special a spus. Eu când sunt la serviciu nu-i interesează pe nimeni 

ziua mea de naștere.” (părinte, rural) 

„La noi e așa, vine altă profesoară în clasă și zice că iată pe data cutare este ziua profesoarei 

aceea și trebuie s-o luați în seamă. Nu-i mai luați atâtea seturi de veselă că are și ea ca fiecare 
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om seturi de veselă și adie că mai bine poate puneți acolo niște bani în plic.” (părinte, rural) 

Iar pe de altă parte sunt cadre didactice care refuză orice cadou din partea elevilor și au 

prevenit părinții în acest sens. Dacă cineva le aduce bomboane le împarte cu elevii, florile sunt 

lăsate în clasă etc. Părinții privesc aceste cadre didactice pe de o parte cu respect, iar pe de 

altă parte nu-i înțeleg de ce se opun acestor tradiții din care au de beneficiat.  

„Profesoara ne-a adunat înainte de 8 martie și ne-a spus că doamne ferește să încercați să 

veniți cu cadouri sau cu flori, categoric nu. Profesoară este tânără și a zis că nu acceptă nici un 

fel de cadou.” (părinte, rural) 

„Pe noi din start ne-a atenționat că fără cadouri, se poate doar mesaje de felicitare. Noi de ziua 

profesorilor am venit doar cu o felicitare și am luat o floare, dumneaei a lăsat-o în clasă, la 8 

martie exact la fel. A interzis și aceiași cutie cu ciocolate, a luat numai floarea și a pus-o pe 

geam. Ea ne-a prevenit că e mulțumită de ceea ce face și nu așteaptă cadouri de la noi.” 

(părinte, rural) 

 Elevii intervievați, în mare parte, se declară pentru oferirea cadourilor simbolice cadrelor 

didactice care sunt percepute de ei ca o mulțumire pentru efortul depus sau ca o manifestare 

de respect, prietenie. Însă elevii se arată indignați de atitudinea unor cadre didactice, atunci 

când acestea: solicită banii în locul cadoului care ei intenționează să-l ia, când cer lista elevilor 

care au contribuit14 pentru cadou sau percep cadoul ca o obligație din partea elevilor.  

„Atunci când se colectează pentru sărbători se face lista și se dă la diriginte. Ne cere lista cine a 

dat şi cine nu.” (elevă, rural) 

„De ziua profesorilor intră diriginta în clasă și zice: „hai dați-mi ce aveți de dat că eu trebuie să 

plec.” (elevă, rural) 

„La noi a fost un caz că atunci când am dat la toți profesorii cadouri un profesor era bolnav și 

nu era în școală păi a fost așa niște discuții de ce nu i-am dat şi lui.” (elev, rural) 

Cadrele didactice, în mare parte, recunosc că există liste şi ei ştiu cine dintre elevi contribuie şi 

cine nu, însă, declară că aceste nuanțe nu se răsfrâng asupra elevilor. Unii profesori au 

remarcat că sunt probleme în acest sens, asupra părinților şi elevilor care nu contribuie 

financiar se fac presiuni, dar de obicei cu referire la prezența acestui fenomen în alte instituții 

de învățământ. Modul de activitate a asociației părintești şi atitudinea inadecvată din partea 

cadrelor didactice şi administrației şcolii prin afişarea listei celor care nu au contribuit a 

determinat într-o situație migrarea elevilor dintr-un liceu în altul.  

„Foarte mulți părinți erau nemulțumiți (privind activitatea asociației părinteşti). Erau 

discriminați în cadrul lecțiilor, în cadrul adunărilor părintești când nu se achita suma aceea. 

Chiar a fost un caz când deja foarte multă lume a venit de acolo la noi, vreo 60 de copii care 

spuneau că probabil a fost directiva de la direcție, de la echipa managerială că s-a afișat lista 

                                                           
14

 Solicitarea listei elevilor care au contribuit financiar se pare că este o practică răspândită. În cadrul 
focus grupurilor, în fiecare grup au fost câte 3-4 elevi care au menționat că diriginții le solicită astfel 
de date. 
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care sunt datornici. Acesta a fost un caz și noi ne-am zis că noi niciodată nu o să facem acest 

lucru.” (cadru didactic, urban) 
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12. Sugestii pentru eficientizarea şi transparentizarea plăților 
efectuate de către părinți 

Respondenții au remarcat că trebuie să fie asigurată transparenţa bugetului școlii, ca părinții 

să cunoască cum sunt gestionate atât resursele bugetare ale instituție, cât și contribuțiile 

părinților. Să se facă o analiză a resurselor disponibile şi a necesităților de bază şi în această 

situație v-a spori disponibilitatea părinților de a contribui şi încrederea privind direcțiile de 

cheltuieli a banilor colectați.  

„Atunci când se face o transparență la acest buget, părinții se conving de fapt că nu ajung surse 

financiare. Adică să pună față în față bugetul și necesitățile, ca să vadă părinții aceste 

necesități, unde ajunge și unde nu ajunge, ce se poate realiza și singuri să decidă care pași sunt 

pe sarcina dumnealor.” (cadru didactic, urban)  

Unele cadre didactice consideră că statul ar trebui să asigure școlile cu materiale didactice și 

condiţiile strict necesare, astfel ca să fie atinse toate obiectivele prevăzut de curriculum ( de 

exemplu: multiplicarea testelor, atlase etc.). De asemenea, în opinia unor participanți la studiu 

este necesară remunerarea decentă a cadrelor didactice. Iar în paralel cu asigurarea acestor 

două condiții să se interzică colectările și contribuțiile financiare ale părinților. 

S-a menționat că este necesar și adoptarea unui act legislativ care ar stimula sponsorizarea 

instituţiilor de învăţământ de către părinţi, agenţi economici. Să se creeze parteneriate dintre 

școală și alți actori. În asemenea cazuri, statul ar trebui să ofere careva facilități fiscale pentru a 

încuraja părinții și agenții economici să se implice în soluționarea problemelor cu care se 

confruntă școlile. Aceasta în opinia unor respondenți, este o practică întâlnită în țările 

europene care ar putea fi aplicată și în Republica Moldova. Evitarea dublei impozitări a 

părinților, din acest motiv unii părinți refuză să plătească în mod legal. 

„Lipsa cadrului legal de sponsorizare… desigur că ne creează niște incomodități. În condițiile în 

care părintele sau agentul economic nu are o motivație pentru a ajuta școala, pentru a investi 

în școală, a sponsoriza școala el nu o face. Cum este în toată lumea un agent economic care 

investește în școala în care a învățat…atunci este scutit de anumite impozite, are anumite 

facilități economice și asta dacă la nivel de stat s-ar rezolva ar fi cu mult mai bine.” (2IA, 

manager, urban) 

 

Unii respondenți au menționat că Asociaţiile părintești ar trebui să propună proiecte concrete 

părinților și fiecare părinte să decidă la care din ele vrea să contribuie, să vireze direct în contul 

deschis de asociație, fără a se fixa suma. De asemenea s-a insistat pe faptul că contribuțiile 

trebui să fie depersonalizate ca elevii ai căror părinți nu plătesc să nu fie tratați diferit de 

ceilalți. 

 

Informarea și implicarea părinților în viața școlii, prin participarea acestora la planificarea 

activităților, gestionarea bugetului școlii etc. 
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„Anul acesta m-am gândit eu ca să schimbăm modalitatea de desfășurare a conferinței din 

august, o să facem lucru pe ateliere cu cadre didactice, cu directorii, pe urmă ne adunăm cu toți 

cu problemele lor și să adunăm și atelierul părinților, să vedem care-s problemele lor. Să le 

sugerăm să facă ei un plan de activitate a școlii cu implicarea lor, așa implicându-i azi un pic, 

mâine un pic nu noi să gândim pentru dânșii.” (reprezentant direcția de învățământ) 

„Ar fi bine ca părinții să fie informați să cunoască, să avem o transparență între instituțiile de 

învățământ prin gestionarea finanțelor, în gestionarea bugetului instituției, activitățile să fie 

comune. Nu este necesar ca părintele să vină și numai bani să aducă la școală, dar să fie niște 

activități comune împreună cu elevii, activități extrașcolare.” (reprezentant direcția de 

învățământ) 

 

O altă sugestie s-a referit la promovarea prin intermediul surselor mass-media a situaţiilor de 

bună colaborare dintre școală și părinţi.  

„La nivel de raion aș vedea la un post local de radio aș vedea o emisiune ora părintelui sau în 

ziarul nostru raional Cuvântul, o pagină dedicată părinților o dată în lună cu exemple frumoase 

de colaborare dintre școală-părinte, eu altfel nu știu cum.” (reprezentant direcția de 

învățământ) 
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Concluzii 

1. Părinții și elevii sunt în mare parte satisfăcuți de calitatea studiilor din instituțiile de 

învățământ preuniversitar. Calitatea studiilor este percepută de părinți mai mult prin 

prisma condițiilor din cadrul instituțiilor de învățământ și dotarea tehnico-materială a 

școlilor. În același timp, părinții și-ar dori ca unele cadre didactice să fie mai bine pregătite 

profesional, iar liceenii își doresc ca colegii lor să fie mai interesați de studii și, din acest 

punct de vedere, în licee să existe un proces de selecție a elevilor. 

2. În opinia respondenților, principalele măsuri necesare pentru a îmbunătățirea calității 

studiilor sunt cele legate de finanțarea instituțiilor de învățământ: mărirea bugetului; 

majorarea salariilor cadrelor didactice, îmbunătățirea bazei tehnico-materiale. De 

asemenea, părinții consideră că principalul obstacol în asigurarea calității educației este 

complexitatea exagerată a programelor de studii, care, în opinia lor, ar trebui simplificat. 

Creşterea motivării copiilor pentru învățare, perfecționarea continuă a cadrelor didactice 

și creşterea nivelului de pregătire a acestora sunt condiții care, de asemenea, ar putea 

spori calitatea studiilor. Unii părinți au accentuat necesitatea alimentării tuturor copiilor în 

instituțiile preuniversitare. 

3. Deseori interacțiunea dintre școală și părinți are un caracter formal și se reduce la plata 

unor contribuții solicitate cu diferite ocazii/probleme. Implicarea părinților este marcată 

de un interes redus al acestora față de activitățile din școală și de subestimarea rolului 

părinților ca factori de decizie în instituțiile de învățământ. Studiul a constatat că 

problemele de comportament al unor elevi periclitează procesul instructiv-educativ, iar 

implicarea părinților în diminuarea acestui fenomen este necesară. 

4. Formele de participare a părinților în viața şcolară prin constituirea unor organe asociative 

(comitete, consilii) sunt insuficiente, dacă ele nu sunt însoțite de existența unor 

mecanisme clare de colaborare între acestea și dirigintele de clasă, respectiv administrația 

școlii. Funcționarea comitetului părintesc (clasă) este în mare parte impulsionată de 

intervențiile insistente ale dirigintelui. Consiliile părinteşti sunt mai vizibil în instituțiile în 

care există asociații ale părinților, deseori acestea chiar se contopesc. Implicarea părinților 

și elevilor în Consiliile de administrație ale instituțiilor este la o etapă incipientă și este 

marcată de preconcepții privind modul în care ei pot influența viața şcolii. 

5. Părinții se implică mai activ în viața școlii doar atunci când li se solicită acest lucru. 

Implicarea părinților în activități extracurriculare îi apropie de școală. Accentuăm că 

părinții care sunt activi în viața școlară, dar împărtășesc alte puncte de vedere decât cele 

ale administrației instituției, sunt marginalizați. Deşi plecarea părinților la muncă peste 

hotare necesită identificarea unor noi modalități de interacțiune a acestora cu şcoala,  

administrațiile şcolare au rămas la nivelul tradiționalelor adunări de părinți. 

6. Părinții și unele cadre didactice le reproșează familiilor vulnerabile şi celor cu un alt 

specific cultural faptul că ele nu sunt interesate de situația şi activitățile şcolare ale 
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propriilor copii. Cu regret, tehnicile de comunicare și tentativele de constrângere, utilizate 

în interacțiunea cu familii vulnerabile, duc la înstrăinarea acestora de școală. 

7. Activitatea Consiliului elevilor este preponderent orientată spre organizarea activităților 

extracurriculare. Probabilitatea că Consiliul elevilor să fie funcțional este mai mare În 

liceele cu un număr mare de elevi. Eficacitatea şi eficiența consiliilor depinde în măsură 

decisivă de activismul şi insistența administrației instituțiilor, în special, a directorilor-

adjuncți pe educație. 

8. Practicile privind plățile efectuate de părinți în instituțiile de învățământ preuniversitar 

sunt foarte diferite ca tip, mărime, mecanisme de colectare, frecvență etc. De-facto, 

fiecare instituție în care se colectează bani, își stabilește propriile reguli, indiferent de 

faptul dacă plățile respective sunt colectate oficial sau neoficial. Comparativ cu studiile 

anterioare, s-a diminuat ponderea părinților care declară că cadrele didactice sau 

administrația instituției îi constrâng să achite plăți informale, însă, în schimb, au crescut 

presiunile făcute de către alți părinți. 

9. În valoare numerică, plățile neformale efectuate de către un părinte în anul de referință al 

studiului curent, sunt cu 23,1% mai mari comparativ cu cele din anul de referință al 

studiului din 2012. Dacă raportăm aceste plăți la evoluția cheltuielilor medii de consum 

lunar per persoană, creșterea reală a plăților neformale este nesemnificativă, mai puțin de 

un punct procentual. 

10. Unele instituții preuniversitare au renunțat la colectările sistematice de bani prin 

intermediul asociațiilor de părinți, motivele fiind diferite, de la atragerea resurselor 

necesare prin intermediul proiectelor, îmbunătățirea situației financiare a şcolilor odată cu 

trecerea la autogestiune, apariția unor divergențe cu părinții, până la teama de a avea 

probleme cu organele de drept. Totuşi, în majoritatea instituțiilor s-au păstrat „fondul 

clasei” și colectările ad-hoc. 

11. Indiferente de forma de organizare, transparența asociațiilor de părinți, în special, în 

utilizarea şi gestionarea mijloacelor colectate, rămâne joasă. Neimplicarea conducerii şi a 

cadrelor didactice ale şcolilor în  activitatea asociațiilor părintești este doar una declarativă 

și nu reflectă situația reală. În majoritatea cazurilor, conducerea şcolilor este factorul 

decisiv în gestionarea resurselor colectate de asociațiile părintești. Deocamdată, eforturile 

de puse de Ministerul Educației şi atitudinile promovate de mijloacele mass-media s-au 

soldat doar cu faptul că procesele în cauză au devenit mai opace. 

12. Descurajarea proceselor de colectare de bani şi bunuri în cadrul şcolii a dus la diminuarea 

practicilor colective de oferire de către părinți a cadourilor, însă, în același timp, a extins 

practicile individuale. „Mulțumirile” şi „atențiile" se acordă oricum, însă în afara școlii. 

Cadourile oferite cadrelor didactice sub formă de flori, dulciuri, cărți, articole de birotică 

etc. sunt considerate de majoritatea respondenților ca fiind simbolice, fireşti şi necesare. 

13. În opinia mai multor conducători şi cadre didactice din şcoli, punerea pe seama părinților a 

anumitor cheltuieli este considerat un lucru normal, așa cum trebuie să fie. Astfel, 

reparația sălilor de clasă și dotarea acestora este considerată de către directori, diriginți şi 

profesori ca o responsabilitate síne qua non a părinților. De asemenea, tot în seama 
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părinților sunt puse cheltuielile ce țin de organizarea "la nivel" a diferitor sărbători şi 

evenimente, procurarea și întreținerea copiatoarelor şi imprimantelor ş.a. Totuşi, o parte 

semnificativă din cadrele didactice consideră că de consumabilele necesare pentru 

desfăşurarea procesului didactic ar trebuie să fie responsabilă şcoala. 

14. Mai mulți părinți din municipiul Chişinău au opinat că copiii lor nu au acces la studii de 

calitate, întrucât "contribuției financiare" în şcolile ce oferă astfel de studii sunt peste 

puterile lor. 

15. Lecțiile contra plată reprezintă o opțiune unanim acceptată pentru elevii care doresc să-și 

aprofundeze cunoștințele, să aibă o pregătire mai bună pentru examenele de bacalaureat, 

să cunoască mai bine o limbă străină sau să învețe una nouă. În opinia respondenților,  

interzicerea predării contra plată elevilor pe care cadrul didactic îi învață şi la şcoală, ar 

putea pune în dificultate copiii din mediul rural și din orașele mici, localități în care alte 

cadre didactice nu există. De asemenea, mulți respondenți consideră necesară utilizarea în 

continuare a cărților şi caietelor suplimentare, fapt ce ar favoriza aprofundarea 

cunoștințelor elevilor și individualizarea procesului de învățare. 

16. Mai mulți respondenți consideră că Codul de etică al cadrului didactic este util, întrucât va 

îmbunătăți imaginea cadrului didactic în societate. Acești respondenți afirmă că cadrul 

didactic trebuie să fie un model de comportament, iar statutul la care el pretinde impune 

respectarea anumitor reguli. Pe de altă parte, unele cadre didactice, în special din 

municipiul Chișinău, consideră că Codul îi înjoseşte, întrucât este axat pe eventualele acte 

de corupție. Reprezentanții tuturor categoriilor intervievate s-au pronunțat pentru 

elaborarea unor coduri similare de etică pentru părinți și elevi, atât în scopul  

responsabilizării acestora, cât și protejării cadrelor didactice de atitudini şi 

comportamente neadecvate.  În timpul desfășurării studiului sociologic prevederile 

Codului de etică al cadrului didactic practic nu erau cunoscute, iar consiliile de etică ce 

urmează să asigure implementarea acestuia erau în proces de formare. 
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Anexa 

Anexa conține distribuția răspunsurilor la întrebările din chestionarul administrat în cadrul 

studiului cantitativ şi este prezentată într-un document separat. 


