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Concurs 
de selectare a companiei sociologice 

 
  

Institutul de Politici Publice (IPP) implementează pe parcursul anului 2016 Proiectul 
“Observatorul societății civile în reformarea educației”, desfășurat în cadrul 
Proiectului de sprijinire a reformei educaționale în Moldova, finanțat de Programul de 
Sprijinire a Educației (PSE) al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă (FSD) prin 
intermediul Fundației Soros-Moldova. 

IPP anunță un concurs de selectare a unei companii sociologice ce va efectua 
cercetarea "Etica şi integritatea academică în învățământul general". 

Studiul va evalua impactul pe care l-a avut implementarea Codului de etică al cadrului 
didactic şi va identifica noile probleme cu care se confruntă actanții din învățământul 
general în activitățile ce au drept scop diminuarea plăților informale efectuate de către 
părinți, a corupției academice şi mistificărilor în evaluarea rezultatelor învățării. Va fi 
analizat modul de constituire şi funcționare a Consiliilor de etică, ce activează pe lângă 
direcțiile raionale/municipale de învățământ, eficacitatea acestor consilii, gradul de 
activism al reprezentanților părinților, comunităților, societății civile în aceste consilii. 

Studiul va avea două componente: cantitativă şi calitativă. 

Componenta cantitativă va include administrarea în rândul elevilor, părinților şi a 
cadrelor didactice a unor chestionare special elaborate. Numărul de chestionare 
administrate va fi suficient pentru a garanta o marjă de eroare nu mai mare de ±5%. 

Componenta calitativă va include interviuri aprofundate cu cadrele de conducere din 
domeniul educației şi membrii Consiliilor raionale/municipale de etică, organizarea 
unor focus-grupuri cu elevii, părinții şi cadrele didactice etc. 

Eşantionul de respondenți va fi reprezentativ la nivel național, mediile de reşedință, 
limbile de instruire și statutul socio-economic al familiilor. 

Instrumentarul cercetării va fi similar celui aplicat în proiectele precedente, finanțate 
de Programul PSE/FSD (2014-2015) şi Programul Buna Guvernare al Fundației Soros-
Moldova (2013). Datele colectate în cadrul noului sondaj vor fi comparate cu cele ale 
sondajelor similare din anii 2006 şi 2013, fapt ce va permite identificarea tendințelor şi 
problemelor legate de diminuarea corupției în învățământul general. Studiile în cauză 
pot fi găsite la următoarele adrese: 

http://ipp.md/libview.php?l=ro&idc=169&id=140 

http://ipp.md/libview.php?l=ro&idc=169&id=140
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http://soros.md/files/publications/documents/Plati%20formale,%20neformale%20STU
DIU%20FINAL.pdf 

Compania sociologică ce va fi selectată va avea în sarcină următoarele lucrări: 
1. Adaptarea instrumentarului din anii 2006 şi 2013 la noile realități, apărute 

odată cu implementarea Codului Educației. 
2. Administrarea chestionarului. 
3. Desfăşurarea interviurilor aprofundate. 
4. Desfăşurarea discuțiilor în grup/focus-grupurilor. 
5. Întocmirea raportului de cercetare. 
6. Prezentarea raportului în cadrul a două evenimente publice organizate de IPP. 

Termenul de prezentare a raportului final, bazei de date şi a prezentării electronice 
este 30 aprilie 2016.  

Companiile interesate sunt invitate să depună oferta tipărită, semnată şi ştampilată la 
sediul Institutului de Politici Publice, str. Puşkin 16/1. 

De asemenea, oferta, în formă electronică (format DOC sau PDF), va fi expediată la 
adresa ipp@ipp.md. În rubrica scrisorii electronice “Subiectul” se va indica “Concurs - 
Compania sociologică” .  

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 22 februarie a.c., ora 17.00.  

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin scrisori electronice pe data de 29 

februarie 2016. 

http://soros.md/files/publications/documents/Plati%20formale,%20neformale%20STUDIU%20FINAL.pdf
http://soros.md/files/publications/documents/Plati%20formale,%20neformale%20STUDIU%20FINAL.pdf
mailto:ipp@ipp.md

