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Tabelul 1. Cheltuielile lunare ale gospodăriei inclusiv cheltuielile pentru educație 

 
Mean Median 

Mini-
mum 

Maxi-
mum 

Std 
Deviation 

Care sunt cheltuielile medii pe luna a gospodăriei 
Dvs.?: 3842,9 3000 0 25004 2588,0 

Estimați, va rog, aproximativ cit cheltuiți timp de un 
an școlar pentru studiile copiilor, inclusiv cheltuieli 
pentru rechizite si îmbrăcăminte (uniforma, costum 
sportiv) cerute in cadrul scolii?: 5982,6 5000 100 32000 4682,2 

A cita parte din aceste cheltuieli le revine plaților 
suplimentare (fundație, cadouri pentru cadrele 
didactice, reparație, si alte lucruri pentru care 
strângeți bani) pentru școala?: 18,0 10 0 100 24,9 

Cit cheltuiți lunar pe copil pentru plați 
suplimentare pentru școala?: 153,1 60 0 2000 257,0 

 

Tabelul 2. În general, cât de des de la Dvs. se aşteaptă sau se solicită să plătiți 
suplimentar în şcoală? 

O dată pe săptămână 3,0% 

O dată pe lună 29,3% 

O dată în trimestru 16,8% 

O dată timp de un an şcolar 25,0% 

Mai rar 7,8% 

Niciodată 17,1% 

Ns/nr 1,0% 

 

Tabelul 3. Dvs. în ce măsură sunteți de acord că plățile suplimentare a părinților 
prezintă o sursă de venit semnificativă pentru şcoală? 

Complet de acord 12,6% 

De acord 40,6% 

Nu sunt de acord 22,3% 

Complet nu sunt de acord 17,7% 

Nş/nr  6,8% 
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Tabelul 4. Cât de des se aşteaptă de la Dvs. ca să plătiți pentru următoarele...? 
(din septembrie 2015) 
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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% 

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% 0,8% 3,1% 67,3% 0,7% 

Lecții particulare 1,9% 6,7% 6,4% 1,6% 2,2% 80,6% 0,5% 

Cadouri pentru cadrele didactice   0,3% 2,9% 45,9% 17,4% 31,9% 1,7% 

Reparații în şcoală / auditoriu 0,1% 0,1% ,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% ,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% 0,5% 2,3% 91,6% 2,9% 

Curățenia în clasă 0,7% 0,6% 5,7% 1,3% 3,5% 85,6% 2,7% 

 

  



8 / 25 

Tabelul 5. Cine, cel mai des, vă solicită să plătiți pentru următoarele lucruri…? 
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Manuale 65,4% 4,0% 6,9% 20,5% 2,8% 0,3% 

Cărți, caiete suplimentare 54,8% 1,3% 4,8% 38,8% 0,3%   

Rechizite şcolare 18,6% 0,5% 1,1% 79,6% 0,1%   

Îmbrăcăminte / încălțăminte pentru şcoală  2,2% 3,0% ,6% 93,2% 0,4% 0,6% 

Transportarea până la şcoală cu transport 
şcolar 

1,0% 1,6%   91,0% 4,3% 2,1% 

Luarea mesei la şcoală  11,3% 3,0% 6,4% 74,0% 3,6% 1,6% 

Lecții particulare 15,4%   1,0% 80,6% 1,7% 1,3% 

Cadouri pentru cadrele didactice 2,6% 0,6% 45,7% 46,7% 3,7% ,8% 

Reparații în şcoală / auditoriu 29,7% 5,1% 33,0% 29,4% 1,1% 1,7% 

Încălzire (asistența tehnică / reparație) în 
şcoală 

6,4% 5,6% 2,7% 69,4% 11,8% 4,1% 

Lecții suplimentare (în grup) 18,3% 1,7% 6,7% 62,1% 6,7% 4,4% 

Plată pentru o notă bună  17,5%     56,5% 23,2% 2,8% 

Manifestații şcolare  27,9%   11,6% 45,3% 11,6% 3,6% 

Examene  15,6%   3,5% 52,2% 20,0% 8,7% 

Primirea diplomei 2,4% 3,8%   55,0% 20,8% 18,1% 

Plăți în comitetul părintesc 3,9% 0,8% 50,8% 40,3% 2,8% 1,3% 

Activități extracurriculare (cercuri de interese, 
grupe sportive) 

2,1%   1,0% 76,0% 14,6% 6,3% 

Paza şcolară  14,3% 3,0% 21,7% 33,2% 17,5% 10,4% 

Curățenia în clasă 11,1% 3,1% 29,9% 37,4% 13,3% 5,2% 
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Tabelul 6. Cât plătiți în mediu o dată pentru...? 

 
Mean, 

lei 
Median, 

lei 
Minimum, 

lei 
Maximum, 

lei 

Std 
Deviation, 

lei 

Manuale 155,6 100 0 2500 188,1 

Cărți, caiete suplimentare 182,2 150 0 1500 182,4 

Rechizite şcolare 450,4 300 0 4000 439,1 

Îmbrăcăminte / încălțăminte pentru şcoală  2647,7 2000 0 9000 1832,8 

Transportarea până la şcoală cu transport 
şcolar 111,3 6 0 3000 462,4 

Luarea mesei la şcoală  86,2 15 0 1500 179,7 

Lecții particulare 164,1 50 0 5000 540,9 

Cadouri pentru cadrele didactice 56,2 50 0 1000 70,7 

Reparații în şcoală / auditoriu 126,6 75 0 2000 197,4 

Încălzire (asistența tehnică / reparație) în 
şcoală 4,5 0 0 200 30,0 

Lecții suplimentare (în grup) 53,8 0 0 700 101,2 

Plată pentru o notă bună  40,0 0 0 200 79,7 

Manifestații şcolare  34,6 20 0 200 49,0 

Examene  43,2 0 0 300 92,3 

Primirea diplomei 88,3 0 0 2000 411,9 

Plăți în comitetul părintesc 100,2 50 0 2000 161,8 

Activități extracurriculare (cercuri de 
interese, grupe sportive) 118,5 0 0 1500 281,2 

Paza şcolară  26,1 0 0 150 42,2 

Curățenia în clasă 27,7 5 0 450 65,4 

Altceva 131,4 90 8 700 188,4 
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Tabelul 7. În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații? 

 
Complet 

de 
acord 

De 
acord 

Nu 
sunt 
de 

acord 

Nu 
sunt 
deloc 

de 
acord 

NŞ/NR 

Cadrele didactice deseori îi presează pe părinți pentru ca 
aceştia să plătească suplimentar pentru necesitățile şcolii  

2,0% 10,4% 31,7% 52,6% 3,3% 

Cadrele didactice deseori îi presează pe părinți pentru ca 
aceştia să plătească suplimentar pentru mărirea veniturilor 
profesorilor  

1,7% 5,7% 33,2% 54,3% 5,0% 

Directorii şcolilor deseori îi presează pe cadrele didactice 
pentru ca aceştia să ceară părinților să plătească 
suplimentar pentru necesitățile şcolii 

2,4% 8,1% 27,9% 50,2% 11,4% 

Părinții îi presează pe alți părinți pentru ca aceştia să 
plătească bani suplimentar pentru şcoală  

5,3% 16,3% 27,7% 46,3% 4,4% 

Majoritatea cadrele didactice nu au un salariu decent 24,9% 34,1% 9,7% 12,9% 18,4% 

O parte de bani, pe care părinții îi plătesc cadrelor didactice 
de fapt sunt transmise directorului  

1,7% 8,6% 19,8% 41,3% 28,6% 

Cadrele didactice acordă mai mult timp pentru educația 
elevilor, părinții cărora au plătit mai mulți bani suplimentari 
pentru şcoală 

6,1% 12,6% 23,4% 43,1% 14,8% 

Elevii nu pot primi studii calitative dacă părinții lui nu 
plătesc suplimentar  

5,7% 12,5% 26,8% 44,5% 10,6% 

Elevii din familiile sărace sunt defavorizați, deoarece părinții 
lor nu îşi pot permite să plătească suplimentar  

6,4% 19,1% 22,6% 40,3% 11,7% 

Directorii au un control mare asupra sistemului de plăți 
suplimentare  

5,3% 15,2% 17,2% 33,2% 29,0% 

Cadrele didactice au un control mare asupra sistemului de 
plăți suplimentare 

6,0% 18,2% 18,8% 34,1% 23,0% 

Părinții au un control mare asupra sistemului de plăți 
suplimentare 

11,0% 32,2% 16,7% 24,8% 15,3% 

Consider că cadrele didactice ale copilului meu iau decizii în 
favoarea intereselor elevilor  

28,6% 38,4% 12,4% 10,0% 10,6% 

Eu cred că directorul şcolii este corect şi cinstit  33,5% 34,5% 6,4% 7,0% 18,6% 

Eu cred că copilul meu va primi studii calitative indiferent de 
faptul fac eu sau nu fac plăți suplimentare  

31,4% 41,3% 10,9% 8,4% 7,9% 

Plățile părinteşti încurcă procesului de studii 15,5% 26,1% 21,6% 23,0% 13,9% 
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Tabelul 8. Cât de des în şcoala, unde îşi fac studiile copiii Dvs. ...? 

 Niciodată 
Câte- 
odată 

Deseori 
Întotdea-

una 
NŞ/NR 

Părinții plătesc suplimentar cadrului didactic 
în mod benevol  

46,5% 26,5% 9,2% 5,0% 12,8% 

Comitetele părinteşti se aşteaptă de la părinți 
să facă plăți suplimentare în general pentru 
ridicarea calității şcolii 

47,0% 24,3% 13,6% 5,4% 9,7% 

Părinții plătesc suplimentar cadrelor didactice 
pentru acordarea unor studii mai bune 
copiilor săi 

54,4% 22,2% 10,8% 2,9% 9,7% 

Părinții plătesc suplimentar cadrelor didactice 
pentru ca copiii lor să primească note mai 
bune 

64,9% 14,9% 6,5% 3,2% 10,5% 

Şcolile se aşteaptă de la părinți să plătească 
suplimentar pentru procurarea rechizitelor şi 
îmbunătățirea încăperilor 

43,5% 23,0% 16,8% 6,7% 10,0% 

Cadrele didactice aşteaptă de la părinți să 
plătească suplimentar pentru aşi mări 
veniturile  

64,5% 12,1% 6,7% 3,2% 13,5% 

Plățile suplimentare (de la părinți) sunt 
necesare pentru ca elevii să poată să-şi facă 
cu succes studiile  

46,2% 22,5% 13,5% 6,7% 11,1% 

 

Tabelul 9. Cum credeți, câți bani în mediu sunt cheltuite de o familie pentru un 
copil pe an ca plăți suplimentare? 

Mean, lei Median, lei Minimum, lei Maximum, lei Std Deviation, lei 

1588 600 0 18000 2376 
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Tabelul 10. Cum considerați, care este cauza cea mai răspândită pentru care 
părinții fac plăți suplimentare? 

Pentru îmbunătățirea condițiilor de studii în școală și sălile de clasă 31,8% 

Pentru ca profesorii să atragă o atenție mai mare copilului 9,0% 

Pentru o notă mai mare 5,2% 

Lecții suplimentare  12,0% 

Bugetul școlii este mic, statul nu acordă suficiente resurse financiare 5,1% 

Cadouri 5,8% 

Diferite necesități ale copiilor, profesorilor, manifestații 13,2% 

Îmbunătățirea calității studiilor 8,1% 

Pentru dotarea tehnico materială a sălilor de clasă 2,6% 

Pentru îmbunătățirea salariilor profesorilor 2,6% 

Ore suplimentare 0,3% 

Lipsa cadrelor didactice 1,1% 

Corupția 5,8% 

Din cauza presiunilor, comitetului părintesc sau a cadrelor didactice 5,4% 

Altceva 0,5% 

Nu achităm 2,1% 

Nu știu 16,6% 

 

Tabelul 11. Unde se afla instituția în care face studiile copilul? (Învățământul 
primar) 

În localitatea noastră 92,4% 

În altă localitate din raionul nostru 5,6% 

În altă localitate (Chișinău, Bălți) 2,1% 

 

Tabelul 12. Spuneți-mi vă rog dacă în școală în care Frecventează copilul Dvs. 
există asociația părintească? (Învățământul primar) 

Da 60,9% 

Nu 27,2% 

Nu ştiu 11,9% 
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Tabelul 13. Asociația părintească este înregistrată, ceea ce înseamnă că puteți 
achita la bancă sau la instituție și vi se eliberează bon de casă? (Învățământul 

primar) 

Da 38,8% 

Nu 36,3% 

Nu cunosc statutul asociației 25,0% 

 

Tabelul 14. Spuneți-mi vă rog dacă în școală în care Frecventează copilul Dvs. în 
afară de asociație sunt colectate și alte fonduri cum ar fi... (Învățământul 

primar) 

 Da Nu NȘ/NR 

Fondul școlii  41,1% 45,7% 13,2% 

Fondul clasei 48,8% 42,1% 9,1% 

Alte plăți  12,8% 68,2% 19,1% 

 

Tabelul 15. Spuneți-mi vă rog cât de des plătiți și care este suma pe care o plătiți 
în fondul şcolii/asociația părintească? (Învățământul primar) 

 Asociația părintească Fondul școlii 

% Media, lei 
Mediana, 

lei 
% Media, lei 

Mediana, 
lei 

Colectată anual, în sumă de... 44,8% 204,6 150,0 49,4% 309,4 189,4 

Colectată lunar, în sumă de... 15,6% 61,5 20,0 18,1% 73,4 50,0 

Colectată ocazional pe parcursul 
unui an... 

13,5% 230,9 200,0 10,1% 260,8 144,0 

Nu achitam nimic 26,3%   18,7%   

NŞ/NR 9,8%   12,7%   
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Tabelul 16. Spuneți-mi vă rog cât de des plătiți și care este suma pe care o plătiți 
în fondul clasei/alte plăți? (Învățământul primar) 

 Fondul clasei Alte plăți 

% Media, lei 
Mediana, 

lei 
% Media, lei 

Mediana, 
lei 

Colectată anual, în sumă de... 43,5% 250,4 100,0 43,0% 127,5 66,3 

Colectată lunar, în sumă de... 36,5% 52,4 50,0 14,8% 180,8 150,8 

Colectată ocazional pe parcursul 
unui an... 

11,9% 139,1 71,8 26,4% 129,3 100,0 

Nu achitam nimic 16,6%   9,0%   

NŞ/NR 9,7%   14,2%   

 

Tabelul 17. Cine colectează banii pentru…? (Învățământul primar) 

 Asociația 
părintească 

Fondul 
școlii 

Fondul 
clasei 

Alte plăți 

Un elev  ,9% 1,3% ,4%  

Părinții / comitetul părintesc  62,8% 44,9% 55,8% 55,7% 

Dirigintele  7,4% 19,7% 19,5% 25,3% 

Un alt profesor  ,5% 1,6% ,7% 3,2% 

Administrația instituției (inclusiv secretar, bibliotecar) 1,6% 3,0%   

Achităm doar la bancă 3,2% 3,8% ,7%  

Nu achităm 18,9% 18,7% 16,6% 9,0% 

NS/NR 4,7% 6,9% 6,4% 6,7% 

 

Tabelul 18. Unde se afla instituția în care face studiile copilul? (Învățământul 
gimnazial)  

În localitatea noastră 87,6% 

În altă localitate din raionul nostru 9,4% 

În altă localitate (Chișinău, Bălți) 3,0% 
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Tabelul 19. Spuneți-mi vă rog dacă în școală în care Frecventează copilul Dvs. 
există asociația părintească  (Învățământul gimnazial) 

Da 57,1% 

Nu 27,4% 

Nu ştiu 15,6% 

 

Tabelul 20. Asociația părintească este înregistrată, ceea ce înseamnă că puteți 
achita la bancă sau la instituție și vi se eliberează bon de casă? (Învățământul 

gimnazial) 

Da 38,3% 

Nu 31,6% 

Nu cunosc statutul asociației 30,1% 

 

Tabelul 21. Spuneți-mi vă rog dacă în școală în care Frecventează copilul Dvs. în 
afară de asociație sunt colectate și alte fonduri cum ar fi... (Învățământul 

gimnazial) 

  Da Nu NȘ/NR 

Fondul școlii  40,2% 50,2% 9,6% 

Fondul clasei 37,2% 54,9% 7,9% 

Alte plăți  11,9% 74,9% 13,3% 

 

Tabelul 22. Spuneți-mi vă rog cât de des plătiți și care este suma pe care o plătiți 
în fondul şcolii/asociația părintească? (Învățământul gimnazial) 

 Asociația părintească Fondul școlii 

% 
Media, 

lei 
Mediana, 

lei 
% 

Media, 
lei 

Mediana, 
lei 

Colectată anual, în sumă de... 47,0% 209,3 135,0 47,6% 317,0 150,0 

Colectată lunar, în sumă de... 15,3% 56,5 20,0 17,7% 67,6 50,0 

Colectată ocazional pe parcursul unui an... 8,4% 176,5 124,5 6,2% 121,4 68,4 

Nu achitam nimic 31,0%   20,8%   

NŞ/NR 6,3%   14,6%   
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Tabelul 23. Spuneți-mi vă rog cât de des plătiți și care este suma pe care o plătiți 
în fondul clasei/alte plăți? (Învățământul gimnazial) 

 Fondul clasei Alte plăți 

% 
Media, 

lei 
Mediana, 

lei 
% 

Media, 
lei 

Mediana, 
eli 

Colectată anual, în sumă de 42,9% 215,8 60,0 62,4% 333,0 159,8 

Colectată lunar, în sumă de 33,5% 50,0 31,4 3,4% 30,0 30,0 

Colectată ocazional pe parcursul unui 
an 

11,7% 57,5 50,0 24,6% 89,5 60,0 

Nu achitam nimic 12,7%   8,7%   

NŞ/NR 19,4%   7,8%   

 

Tabelul 24. Cine colectează banii pentru…? (Învățământul gimnazial) 

 
Asociația 

părintească 
Fondul 
școlii 

Fondul 
clasei 

Alte plăți 

Un elev  2,5% ,6% 9,1% 10,3% 

Părinții / comitetul părintesc  57,6% 43,5% 50,1% 53,0% 

Dirigintele  11,5% 23,4% 25,2% 19,3% 

Un alt profesor   3,0% 1,1% 2,2% 

Administrația instituției (inclusiv secretar, bibliotecar) 1,9% 6,0%   

Achităm doar la bancă ,9% 1,9%  2,2% 

Altceva ,5%    

Nu achităm   1,4%  

NS/NR 25,2% 21,5% 13,1% 13,0% 

 

Tabelul 25. Unde se afla instituția în care face studiile copilul? (Învățământul 
liceal) 

În localitatea noastră 52,5% 

În altă localitate din raionul nostru 26,2% 

În altă localitate (Chișinău, Bălți) 21,3% 
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Tabelul 26. Spuneți-mi vă rog dacă în școală în care Frecventează copilul Dvs. 
există asociația părintească  (Învățământul liceal) 

Da 59,1% 

Nu 29,0% 

Nu ştiu 11,9% 

 

Tabelul 27. Asociația părintească este înregistrată, ceea ce înseamnă că puteți 
achita la bancă sau la instituție și vi se eliberează bon de casă? (Învățământul 

liceal) 

Da 37,5% 

Nu 39,4% 

Nu cunosc statutul asociației 23,1% 

 

Tabelul 28. Spuneți-mi vă rog dacă în școală în care frecventează copilul Dvs. în 
afară de asociație sunt colectate și alte fonduri cum ar fi... (Învățământul liceal) 

 Da Nu NȘ/NR 

Fondul școlii 42,7% 48,1% 9,2% 

Fondul clasei 44,3% 50,0% 5,7% 

Alte plăți  11,7% 71,2% 17,1% 

 

Tabelul 29. Spuneți-mi vă rog cât de des plătiți și care este suma pe care o plătiți 
în fondul şcolii/asociația părintească? (Învățământul liceal) 

 Asociația părintească Fondul școlii 

% 
Media, 

lei 
Mediana, 

lei 
% 

Media, 
lei 

Mediana, 
lei 

Colectată anual, în sumă de... 33,8% 367,3 160,5 30,0% 604,0 586,7 

Colectată lunar, în sumă de... 15,3% 109,0 64,4 23,3% 117,6 97,3 

Colectată ocazional pe parcursul unui 
an... 

7,8% 161,0 153,3 14,4% 189,6 100,0 

Nu achitam nimic 35,7%   25,2%   

NŞ/NR 18,2%   20,0%   
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Tabelul 30. Spuneți-mi vă rog cât de des plătiți și care este suma pe care o plătiți 
în fondul clasei/alte plăți? (Învățământul liceal) 

 

Fondul clasei Alte plăți 

% 
Media, 

lei 
Mediana, 

lei 
% 

Media, 
lei 

Mediana, 
lei 

Colectată anual, în sumă de... 35,8% 249,1 162,3 18,9% 3080,0 3963,2 

Colectată lunar, în sumă de... 39,3% 63,8 30,0 9,4% 100,0 100,0 

Colectată ocazional pe parcursul unui an... 15,0% 38,3 33,2 56,7% 241,7 225,0 

Nu achitam nimic 13,9%   18,9%   

NŞ/NR 13,9%   15,0%   

 

Tabelul 31. Cine colectează banii pentru…? (Învățământul liceal) 

 Asociația 
părintească 

Fondul 
școlii 

Fondul 
clasei 

Alte plăți 

Un elev  11,5% 5,2% 27,9%  

Părinții/Comitetul părintesc  41,3% 51,1% 44,3% 28,3% 

Dirigintele  9,7% 15,9% 7,5% 28,3% 

Un alt profesor      

Administrația instituției (inclusiv secretar, bibliotecar)  2,6%  9,4% 

Achităm doar la bancă 1,9% 5,2%   

Nu achitam 3,0%  2,5% 9,4% 

NS/NR 32,7% 20,0% 17,9% 24,4% 

 

Tabelul 32. În opinia Dvs. aceşti bani pentru familia Dvs. … 

Reprezintă o sumă mare pe care nu ne-o putem permite 14,1% 

Facem eforturi financiare pentru a achita aceşti bani 27,4% 

Aceasta sumă este una acceptabilă pentru noi 37,6% 

Este o sumă care nu ne afectează bugetul familie 9,8% 

A-şi fi dispus să plătesc mai mult ,9% 

NŞ/NR 10,1% 
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Tabelul 33. Dacă ar depinde doar de Dvs. personal, pornind de la situația reală 
din sistemul de învățământ, pentru care din următoarele variante ați opta… (un 

singur răspuns) 

Nu a-şi achita nimic, deoarece învățământul este gratuit  46,7% 

A-şi continua să achit, dar o sumă mai mică 3,4% 

A-şi continua să achit aceste sume de bani pentru a îmbunătăți condițiile de studii  32,2% 

A-şi continua să achit aceste sume de bani pentru a îmbunătăți calitatea studiilor  7,8% 

Am fi dispuşi să plătim şi mai mult pentru sporirea calității studiilor 1,2% 

Am fi dispuşi să plătim mai mult pentru îmbunătățirea condițiilor de studii ale copiilor 3,1% 

Nş/nr 5,6% 

 

Tabelul 34. Care sunt principalele motive care vă determină să plătiți în fundația 
şcolii? 

Plătesc toți, plătim şi noi 44,7% 

Am fost obligat să plătesc de către administrația şcolii 3,9% 

Consider că plățile făcute de noi îmbunătățesc condițiile fizice din şcoală 37,0% 

Consider că plățile făcute de noi îmbunătățesc calitatea studiilor 23,4% 

Am fost obligat să plătesc de către diriginte 5,1% 

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% 

În acest mod pot să particip activ la viața şcolară a copilului meu 24,0% 

Consider că plățile făcute de noi contribuie la faptul că cadrele didactice acordă mai multă 
atenție copilului 

10,7% 

Din teama ca copilul meu să nu fie izolat  20,2% 

Pentru că copiii ai căror părinți plătesc au note mai mari  4,4% 

Dacă nu plătesc copilul ar putea avea anumite probleme 11,5% 

Alți părinți insistă să plătim şi noi 13,3% 

Altceva  ,4% 

Nu plătim 5,6% 

NŞ/NR 10,7% 
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Tabelul 35. În ce măsură cunoaşteți cum sunt cheltuiți aceşti bani? 

În foarte mare măsură 20,5% 

În mare măsură 32,4% 

În mică măsură  18,8% 

Deloc 17,6% 

NȘ/NR 10,7% 

 

Tabelul 36. Spuneți-ne vă rog, din ceia ce cunoaşteți, cum sunt cheltuiți aceşti 
bani? 

Pentru reparația școlii, (schimbarea ușilor ferestrelor, acoperișului ) 42,1% 

Pentru reparația sălilor de clasă 8,9% 

Adaos pentru salariile profesorilor 0,9% 

Pentru curățenie și produse pentru igienă 6,0% 

Procurarea materialelor didactice, rechizitelor, mobilierului pentru clasă 20,5% 

Cadouri pentru profesori 5,2% 

Diferite necesități ale copiilor, profesorilor, manifestații 9,0% 

Cunosc, ne explică la adunări 3,7% 

Altceva 2,0% 

Nu știu/Nu achităm 28,1% 

 

Tabelul 37. În anul de studii 2015 − 2016 care au fost sumele de bani pe care le-
ați plătit pentru… 

 
Mean, 

lei 
Median, 

lei 
Minimum, 

lei 
Maximum, 

lei 

Std 
Deviation, 

lei 

Taxa de intrare în instituție 70,9 0,0 0,0 6000,0 546,2 

Reparație 134,5 50,0 0,0 15050,0 573,8 

Procurarea de bunuri pentru şcoală 182,9 0,0 0,0 8000,0 833,7 

Suplinirea salariului cadrelor didactice 9,2 0,0 0,0 3000,0 139,3 

Ore suplimentare 142,5 0,0 0,0 10000,0 711,9 

Cadouri pentru profesori 67,4 20,0 0,0 1050,0 130,7 
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Tabelul 38. Cât de mulțumit sunteți de următoarele condiții din şcoala în care 
învață copilul Dvs.? 

 
Foarte 

mulțumit 
Mulțumit 

Nici …, 
nici … 

Nemul-
țumit 

Foarte 
ne-

mulțu
mit 

NŞ/NR 

Calitatea predării 24,2% 56,9% 13,5% 3,7% 1,4% ,3% 

Nivelul de asigurare cu cadre didactice 22,3% 55,2% 12,8% 7,0% 1,2% 1,5% 

Nivelul de pregătire a cadrelor didactice 22,9% 58,1% 12,2% 4,0% 1,0% 1,8% 

Atitudinea cadrelor didactice față de 
elevi 

25,1% 59,2% 10,3% 3,5% 1,4% 0,4% 

Relațiile dintre copii 18,3% 63,5% 12,4% 3,9% 0,6% 1,3% 

Relațiile Dvs. cu şcoala  23,1% 68,9% 5,9% 1,5% 0,6%   

Starea încăperilor (claselor) 24,4% 60,0% 10,6% 3,6% 0,4% 0,9% 

Încălzirea în perioada rece a anului 26,8% 65,8% 5,0% 1,4% 0,4% 0,6% 

Condițiile de infrastructură (iluminare, 
aprovizionarea cu apă, veceurile etc.) 

20,9% 56,0% 11,6% 8,5% 2,0% 1,0% 

Activitățile extracurriculare (cercuri, 
secții sportive etc.) 

17,8% 58,7% 8,5% 5,9% 3,0% 6,2% 

Calitatea studiilor pe care le fac copii  20,3% 62,4% 13,4% 2,7% 0,8% 0,4% 
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Tabelul 39. Care din următoarele credeți că sunt cele mai importante în vederea 
asigurării unui nivel înalt al educației? 

Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale 31,1% 

Creşterea nivelului de pregătire a cadrelor didactice 14,0% 

Schimbarea atitudinii cadrelor didactice față de elevi şi procesul educațional 8,0% 

Acordarea unui buget de stat mai mare pentru învățământ 42,1% 

Majorarea salariilor cadrelor didactice 32,5% 

Perfecționarea continuă a personalului didactic 14,3% 

Schimbarea programelor de învățământ 28,9% 

Îmbunătățirea stării încăperilor (claselor) 11,9% 

Majorarea suportului material pentru şcoli din partea părinților 6,5% 

Monitorizarea mai intensă a procesului educațional din partea părinților 7,4% 

Îmbunătățirea condițiilor de infrastructură (iluminare, aprovizionarea cu apă, veceurile etc.) 10,1% 

Alimentarea copiilor în şcoli 19,0% 

Creşterea motivării copiilor pentru studii 28,2% 

Schimbarea sistemului de evaluare a cunoştințelor/examine 8,8% 

Altceva (ce anume __________________________ ) 6,9% 

NŞ/NR 5,3% 

Tabelul 40. Care sunt principalele obstacole/neajunsuri în asigurarea calității 
studiilor? 

Lipsa cadrelor didactice 18,7% 

Lipsa motivației cadrelor didactice 18,5% 

Indiferența cadrelor didactice față de elevi 8,7% 

Părinții nu se implică suficient în activitățile şcolii 9,5% 

Copii nu sunt motivați să învețe 31,0% 

Condițiile fizice proaste ale şcolii 9,7% 

Programul prea încărcat 46,9% 

Manuale şi materiale didactice neadecvate 9,6% 

Nivelul jos de pregătire a cadrelor didactice 8,2% 

Numărul mare de copii în clasă 12,9% 

Statul alocă puțini bani pentru învățământ 39,2% 

Se plăteşte pentru examene 2,5% 

Se plăteşte pentru notele din timpul anului şcolar 4,1% 

Altele (specificați_______________________________) 4,3% 

Nici un obstacol 1,8% 

Nş/nr 13,3% 
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Tabelul 41. S-a întâmplat vre-o dată ca copilul/copiii Dvs. la școală să fie… 

 Da  Nu  NȘ/NR 

Încurajat de către cadrele didactice 72,3% 26,4% 1,3% 

Jignit de către cadrele didactice 12,9% 86,0% 1,0% 

Numit cu cuvinte urâte 9,2% 89,6% 1,1% 

Lovit de profesori  4,7% 94,2% 1,1% 

Să nu participe la activități de rând cu alți elevi 6,1% 92,8% 1,1% 

 

Tabelul 42. Spuneți-mi vă rog în anul de studii 2015 − 2016, cât de des Dvs. 
personal ați participat la adunările de părinți organizate în cadrul școlii? 

 

Adunări 
generale 

organizate de 
către 

administrația 
școlii 

Adunări 
organizate 

de către 
dirigintele 

de clasă 

Adunări 
organizate 

de 
Comitetul 

părintesc al 
clasei 

Adunări organizate 
de către Consiliul 
reprezentativ al 

părinților/Comitetul 
părintesc al școlii 

Adunări 
organizate 

de 
asociația 
părinților 

Lunar ,4% 1,8% 1,1% ,6% ,6% 

1-2 ori în 3 luni  4,2% 19,2% 6,2% 1,8% 1,0% 

1-2 ori în jumătate de an 26,3% 44,2% 22,0% 16,2% 13,7% 

1-2 ori în tot anul școlar 48,2% 26,4% 21,9% 16,2% 18,0% 

Niciodată  17,5% 7,4% 46,0% 60,3% 62,1% 

NȘ/NR 3,3% 1,0% 2,6% 4,9% 4,6% 

 

Tabelul 43. Spuneți-mi, vă rog în anul de studii 2015 − 2016, Dvs. sunteți 
membru al…? 

Comitetului părintesc al clasei 13,3% 

Consiliului reprezentativ al părinților Comitetul părintesc al școlii 1,2% 

Consiliului de administrație a școlii ,5% 

Asociației părintești 3,0% 

La moment nu sunt membru  83,0% 

NȘ/NR ,9% 
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Tabelul 44. Indiferent de faptul dacă la moment sunteți membru sau nu. 
Spuneți-mi vă rog, dar în anii precedenți ați fost membru al…? 

Comitetului părintesc al clasei 21,1% 

Consiliului reprezentativ al părinților Comitetul părintesc al școlii 2,5% 

Consiliului de administrație a școlii 0,8% 

Asociației părintești 3,6% 

Niciodată nu am fost membru 72,9% 

NȘ/NR 1,4% 

 

Tabelul 45. Sunteți la curent că în învățământ a fost creat Inspectoratul Şcolar 
Național? 

Da 13,2% 

Nu 86,8% 

 

Tabelul 46. În opinia Dvs., cum ar putea Inspectoratul Școlar Național să 
îmbunătățească calitatea educației din şcoala în care învață copilul/ copiii Dvs.? 

Prin evaluarea activității şcolii în ansamblu 32,4% 

Prin publicarea rezultatelor evaluării şcolii în ansamblu 17,5% 

Prin elaborarea şi publicarea de recomandări privind îmbunătățirea calității educației din 
şcoala 

21,1% 

Prin evaluarea de către ELEVI a modului în care cadrele didactice şi de conducere 
desfăşoară activitățile didactice/manageriale şi respectă etica profesională 

12,0% 

Prin publicarea rezultatelor depersonalizate ale evaluării cadrelor didactice şi de conducere 
de către ELEVI 

5,4% 

Prin evaluarea de către PĂRINŢI a modului în care cadrele didactice şi de conducere 
desfăşoară activitățile didactice/manageriale şi respectă etica profesională 

16,6% 

Prin publicarea rezultatelor depersonalizate ale evaluării cadrelor didactice şi de conducere 
de către PĂRINŢI 

9,0% 

Altceva 2,4% 

Nş/nr 19,0% 
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Tabelul 47. Sunteți la curent că Ministerul Educației a aprobat Codul de etică al 
cadrului didactic? 

Da 16,2% 

Nu 83,8% 

 

Tabelul 48. În opinia Dvs., cum va contribui Codul de etică al cadrului didactic la 
îmbunătățirea calității educației din şcoala în care învață copilul/copiii Dvs.? 

Prin creşterea prestigiului şi autorității cadrului didactic  19,9% 

Prin promovarea şi stimularea acelor cadre didactice ce sunt devotate profesiei 18,9% 

Prin evaluarea obiectivă a cadrelor didactice 20,3% 

Prin evaluarea obiectivă a elevilor 28,8% 

Prin centrarea educației pe nevoile fiecărui elev 14,7% 

Prin respectarea drepturilor elevului 33,8% 

Prin protecția elevilor de abuzuri şi violență 21,6% 

Prin respectarea drepturilor părinților referitoare la educația propriilor copii 15,5% 

Prin creşterea rolului părinților în viața şcolii 15,8% 

Prin excluderea nepotismului şi cumetrismului din învățământ 20,5% 

Prin excluderea plăților şi cadourilor în folosul cadrelor didactice şi de conducere din şcoală 14,3% 

Prin excluderea corupției din învățământ 29,9% 

Altceva 1,5% 

Nş/Nr 12,7% 

 


